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EDITORIAL

UnGkaPan “orang miskin dilarang kuliah” 
mestinya segera direvisi, bahkan dihapus 
sama sekali. Setidaknya untuk Universitas 

konservasi. 
Betapa tidak, beribu-ribu bangku kuliah di 

universitas jelmaan IkIP Semarang ini, secara 
khusus disediakan oleh mereka yang berasal dari 
keluarga tidak beruntung secara ekonomi. Mereka 
tidak hanya dibebaskan dari pembayaran sumbangan 
penyelenggaraan pendidikan (SPP) –sebuah elemen 
di sejumlah perguruan tinggi sejatinya hanya sebagian 
(kecil!) saja dari gugusan biaya kuliah yang kian hari 
ditengarai makin melangit—tetapi juga 
dari segala biaya kuliah. Bahkan, setiap 
bulannya memperoleh biaya hidup 
Rp600.000,00.

Mereka adalah penerima Bidik 
Misi, sebuah beasiswa yang didanai 
oleh kementerian Pendidikan Nasional 
khusus untuk mereka yang tergolong 
berprestasi namun berasal dari 
keluarga tidak mampu secara ekonomi. 
Harapannya, dengan beasiswa itu 
aksesibilitas orang miskin terhadap 
pendidikan tinggi terbuka lebar.

tahun 2010, secara nasional 
kuotanya 20.000 paket beasiswa. Unnes 
mendapatkan kuota 400. Perguruan 
tinggi negeri lainnya juga mendapatkan 
kuota pada kisaran itu, bergantung pada 
proporsi jumlah mahasiswa.  

Pada mulanya, terhadap “jatah” itu, beberapa 
perguruan tinggi menyatakan pikir-pikir, bahkan boleh 
dibilang keberatan. Pasalnya, dengan mengucurkan 
beasiswa itu, perguruan tinggi dilarang mengutip 
serupiah pun dari mahasiswa penerima. Perguruan 
tinggi bisa rugi, begitu salah satu kekhwatiran yang 
diungkap oleh seorang pemimpin perguruan tinggi 
sebagaimana dilansir media nasional, tahun lalu.

kekhawatiran seperti itu sesungguhnya 
kekhawatiran khas pedagang yang senantiasa 
menempatkan seluruh aktivitasnya sebagai transaksi 
laba-rugi. Itu tak boleh terjadi di perguruan tinggi, 
apalagi terlintas di benak pemimpinnya. alih-alih 

menampik stigmatisasi komersialisasi perguruan 
tinggi, dia justru melenggengkan mentalitas 
mendagangkan kampus.

terhadap kuota dan ketentuan  Bidik Misi, 
pagi-pagi pemimpin Unnes menyatakan menerima 
sepenuhnya dan siap mengawal sampai tujuan. “Berapa 
pun yang diberikan, akan kami ambil dan salurkan. 
kami kawal agar tepat sasaran. Untuk urusan seperti 
ini, tidak ada kata untung-rugi,” kata Rektor Prof 
Sudijono Sastroatmodjo.

Sikap ini tentu patut diapresiasi. Lebih-lebih ketika 
sing diomongke dilakoni, yang dikatakan benar-benar 

dilakukan. tidak hanya semua kuota 
diserap habis, tetapi juga sekaligus 
dibangun sistem yang membuat 
kucuran dana itu tak salah alamat. 

tak hanya berhenti di situ. Setahun 
berjalan, kembali Unnes mendapatkan 
jatah Bidik Misi. ketika kuota untuk 
sejumlah perguruan tinggi berkurang, 
jatah untuk Unnes justru bertambah, 
menjadi 450. Merasa masih kurang, 
Rektor meminta kepada Mendiknas 
agar kuota ditambah lagi. tak 
tanggung-tanggung: 1.000 lagi!

Hebatnya, Jakarta menyetujui. 
konon, persetujuan itu tak lepas dari 
kesanggupan Unnes menyuguhkan 
akuntabilitas, mulai dari seleksi 
calon penerima, penyaluran dana, 
pembinaan untuk penerima, hingga 

topangan sistem tata kelola.
Pertambahan yang signifikan itu rupanya 

mendorong Rektor untuk segera mewujudkan amanat 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010, 
yakni 20% bangku mahasiswa baru mesti didedikasikan 
bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu 
secara ekonomi. Sekaligus pembebasan biaya kuliah 
untuk mereka.

Pilihan topik itu sebagai laporan utama Detak 
Akademika edisi ini tak lepas dari apresiasi kami 
sekaligus keinginan mulia agar virus pemihakan 
terhadap kaum papa ini juga menjalar ke perguruan 
tinggi lainnya. Semoga.*
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5 20 % Bangku Kuliah 
= Nol Rupiah

Dengan beasiswa Bidik Misi, Unnes mempercepat realisasi 20% 
bangku kuliah untuk orang miskin. 
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URUN REMBUK

 Saya yakin saudara-sauda-
ra saya tercinta keluarga besar 
UNNeS juga merasakan hal 
yang sama. Saya sarankan agar 
UNNeS membuka rekening un-
tuk menampung sumbangan 
dari individu. Jumlah sumban-
gan tidak perlu dibatasi. Setelah 
itu, laporkan secara terbuka sia-

komitmen sedekah Unnes

pa yang menyumbang dan siapa 
yang menerima sumbangan. 

ajakan ini juga sebaiknya ditu-
jukan tidak hanya kepada dosen 
dan karyawan tetapi juga kepada 
mahasiswa dan orang tua maha-
siswa. 

Dengan gemar bershodaqoh, 
insya allah keluarga besar Unnes 

akan mendapatkan barokah 
dan tentu saja mendapatkan 
balasan rizki yang melimpah. 
amin.

Saya tunggu, action pihak 
yang berwenang.

Salam hangat. 

ROHaNi 
bahasa inggris

132303200, dosen 
dari komputer 

180.254.44.82

Di beberapa sudut kampus  
Unnes Sekaran, tak jarang saya 
menjumpai imbauan untuk tidak 
merokok. Di sudut yang lain, saya 
bahkan menemukan  larangan un-
tuk tidak mengisap lintingan tem-
bakau yang diyakini bisa meng-
geogoti paru-paru kita itu.

Setelah memasuki pintu ger-
bang barat saja, kita akan segera 
menemukan beberapa neon box 
yang salah satunya (atau dua 
atau lebih ya) berisi ajakan untuk 

mematikan rokok. “matikan saja,” 
begitu bunyinya dengan gambar 
puntung rokok tergeletak di asbak 
besar. 

Pesan itu makin menandaskan, 
kita sebaiknya tidak perlu mero-
kok di kampus ini. atau bahkan, 
tak usah merokok untuk selama-
lamanya.

ajakan untuk tidak merokok me-
mang telah lama terdengar gaung-
nya di kampus kita. makanya, ro-
kok pun dilarang keras menjadi 

Saya sangat tersentuh mendengar ajakan Pak rektor untuk ikut membantu 
menyeponsori mahasiswa tidak mampu yang belum mendapatkan jatah 
beasiswa bidik misi. 

sponsor dalam kegiatan-kegiatan 
di dalam kampus, lebih-lebih yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa.

Namun ironisnya, jika anda 
bergerak dari depan FbS ke timur, 
sampai di samping embung se-
belum keluar, segeram mata kita 
akan bertubrukan dengan sebuah 
reklame besar. Ya, reklame di ping-
gir jalan raya itu reklame rokok.

berkali-kali saya lewat situ, 
berkali-kali pula saya menatapnya. 
Selalu saja pada saat seperti itu 
muncul perasaan prihatin. betapa 
upaya yang selama ini telah kita 
ikhtiarkan terasa sia-sia belaka jus-
tru di posisi strategis kampus kita. 

kehadiran reklame rokok yang 
besar itu, juga deretan reklame 
lainnya di depan radio rem, sung-
guh sangat tidak sopan di sebuah 
kampus yang jelas-jelas mengam-
peanyekan gerakan tidak merokok.

ellectra anugerah a
Fakultas Hukum Unnes

Reklame Rokok yang Menampar

ke Pelosok kita kan Mengajar.....22

double degree di amerika..........25
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ALBUM

rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo mengukuhkan Dr masrukhi mPd se-
bagai guru besar bidang pendidikan moral.

GUrU beSar

dosen Jurusan kewarganegaraan 
yang juga Pembantu Rektor Bidang 
kemahasiswaan Unnes, Masrukhi, 
dikukuhkan menjadi guru besar 
pendidikan karakter. Dalam pen-
gukuhannya, laki-laki kelahiran te-
gal ini membawakan orasi berjudul 
“Membangun karakter Mahasiswa 
Berbasis Nilai-nilai konservasi”.

Menurutnya, nilai konser-
vasi berptensi besar menjadi rule 
pengembangan karakter. konserva-
si tidak semata berdimensi duniawi, 
tetapi juga mengandung sakralitas. 

Pendidikan karakter  diharap 
mampu menajwab tantangan pendi-
dikan dewasa ini. Sebab, dari sekitar 
5,2 juta mahasiswa, 90 persen dian-
taranya ternyata kelompok rekre-
taif. kelompok ini ditengarai berori-
entasi pada kehidupan glamor.

 “Proporsi itu jauh lebih besar 
dibandingkan dengan empat kelom-
pok lain,  yakni kelompok idealis 
konfrontatif, kelompok idealis real-
istis, kelompok oportunis, dan ke-
lompok profesional, yang lebih ber-
orientasi pada belajar atau kuliah.”

kendati demikian, kelompok 
idealis yang presentasinya kecil 
dibandingkan dengan kelompok 
lain, dipercaya memiliki energi 

Masrukhi
besar yang disebut collective con-
sciousness. 

“Collective conscious adalah ke-
sadaran bersama di kalangan para 
mahasiswa yang digerakkan oleh 
rasa simpati bahwa mereka harus 
bersatu-padu. Energi besar ini yang 

Juara Harapan i

“Apa salahnya kita bela-
jar dari Unnes dalam hal 
pengelolaan beasiswa 
Bidik Misi.”

-- Indra Permana, Presi-
den BEM Undip saat diskusi 
biaya pendidikan di Kompas 

Jateng, 26 Agustus 2011.

“Jangan sampai ada 
mahasiswa yang berhenti 
kuliah gara-gara tidak 
bisa membayar.”

-- Sudijono Sastroatmodjo, 
Rektor Unnes  saat menye-

rahkan beasiswa Bidik Misi,  23 
Agustus 2011.

Detak/SiHoNo

menyebabkan betapa gagasan dan 
opini yang semula hanya dimiliki 
sekelompok kecil mahasiswa, dalam 
waktu yang cepat menjadi gagasan 
dan opini bersama seluruh maha-
siswa.”*

FeStivaL eDUNimaSi 2 menit 47 detik, menceritakan 
kilas balik sukses seorang dok-
ter. Sebelumnya, film ini berhasil 
menyisihkan 857 peserta lain dari 
berbagai perguruan tinggi.

Dalam babak presentasi 6 
Oktober, tim Sutra harus men-
gakui keunggulan kontestan lain 
dari Institut teknologi 10 Novem-
ber Surabaya sebagai juara I, ISI 
Surakarta sebagai juara II, dan 
Sekolah tinggi teknik Surabaya 
sebagai juara III.

Edunimasi merupakan kom-
petisi karya animasi bertema pen-
didikan yang digelar  kementerian 
Pendidikan Nasional (kemdiknas) 
untuk menyosialisaikan keselar-
asan pendidikan dan dunia kerja.

klip-klip terpilih akan ditay-
angkan di media elektronika agar 
dapat meningkatkan awareness 
dan sense of belonging di kalan-
gan pemangku kepentingan. Itu-
lah alasan mengapa durasi klip 
maksimal 120 detik.*

Riza Fauzi, adityo Baharmoko, dan 
kris adi Catiga, ketiganya maha-
siswa Desain komunikasi Visual FBS 
Unnes keluar sebagai juara harapan 
I Festival Edunimasi 2011 yang bera-
khir 6 Oktober 2011 di Bali. Dalam 
festival itu mereka mengusung film 
animasi Langkah Menuju Cita. Den-
gan predikat itu, mereka berhak 
memboyong piagam penghargaan 
dan Rp 11 juta.

Langkah Menuju Cita berdurasi 

RaHMat

RaHMat
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Dengan beasiswa bidik misi, Unnes mempercepat 
realisasi 20% bangku kuliah untuk orang miskin. 
Sekaligus pembebasan biaya kuliah.
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UTAMA

k
unjungan Rektor 
Unnes Prof Sudijono 
Sastroatmodjo ke 
beberapa rumah 

penerima beasiswa Bidik Misi 
menjelang Idul Fitri lalu, makin 
menebalkan keyakinannya, 
pemihakan terhadap mahasiswa 
miskin harus digiatkan. Salah 
satunya dengan beasiswa sekaligus 
pembebasan biaya kuliah. 

Maklumlah, dari rumah 
penerima itu tergambar benar, 
kekurangan ekonomi senantiasa 
mengimpit mereka. Namun itu 

tak lantas berarti harapan untuk 
mengenyam pendidikan hingga 
jenjang perguruan tinggi, akan 
padam begitu saja.  

”tapi harapan anak-anak muda 
potensial untuk memperoleh 
pendidikan tinggi tak boleh padam 
gara-gara biaya,” kata Rektor suatu 
ketika.

Ungkapan senada itulah yang 
dia kemukakan tatkala digelar focus 
group discussion tentang biaya 
pendidikan oleh Harian Kompas 
di Semarang, akhir agustus silam. 
Diskusi yang diikuti para rektor 

se-kota Semarang itu, baik negeri 
maupun swasta, lengkap dengan 
para pemimpin Badan Eksekutif 
Mahasiswa secara khusus menyorot 
tentang biaya pendidikan di 
perguruan tinggi. Lebih-lebih, 
soalupaya untuk meringankan 
beban bagi mereka yang tidak 
mampu secara ekonomi.

Pada forum itu, secara 
berseloroh Rektor Undip Prof 
Sudharto P Hadi mengatakan, 
pada saat pendaftaran mahasiswa 
baru, berderet-deret orang antre 
di kantornya untuk menyatakan 
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Gambaran Prof Sudharto itu 
tentu tak hanya terjadi di Undip, 
tetapi juga di perguruan tinggi 
lainnya, tak terkecuali Unnes. 
terlalu banyak anak muda yang 
ingin melanjutkan studinya hingga 
ke jenjang pendidikan tinggi, tapi 
mereka terpaksa gigit jari lantaran 
bangku kuliah untuk kantung 
mereka tak ”terbeli”. tingginya 
biaya kuliah di satu sisi dan 
rendahnya daya beli akibat belitan 
kemiskinan merupakan penyebab 
utamanya.

kondisi tersebut tak urung 
makin mencitrakan komersialisasi 
perguruan tinggi. Seolah-olah 
perguruan tinggi, termasuk yang 
berstatus negeri, tiada bedanya 
dari lembaga bisnis yang melulu 
bicara soal untung-rugi.  

Sesungguhnya perguraun 
tinggi bukannya tak pernah 
berupaya untuk menepis citra 
seperti itu lewat berbagai upaya 
nyata. Salah satunya lewat 
penyediaan beasiswa, peringanan 
biaya, bahkan pembebasan.Begitu 
juga penundaan 
pembayaran.

Namun itu saja 
dianggap masih 
belum cukup. Perlu 
ada payung hukum 
yang lebih menjamin 
kepastian bagian 
mereka yang berasal 
dari keluarga tidak 
mampu secara 
ekonomi untuk bisa 
mengakses pendidikan 
tinggi. Sebab jika 
tidak, agak sulit diharapkan 
terjadinya mobilitas secara 
vertikal bagi kaum seperti ini.

PP nomor 66/2010
angir segar bertiup. Setahun 

lalu, terbit Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 66 tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. PP 
ini mewajibkan semua perguruan 
tinggi negeri menampung 
20% mahasiswa miskin yang 
mempunyai kompetensi akademik 
memadai.

Bahkan, seusai melantik Prof 
Sudijono sebagai rektor akhir 
tahun lalu, Mendiknas Prof Dr 

M Nuh mengingatkan perlunya 
PtN segera mewujudkan amanat 
PP itu. Jika tidak, PtN akan 
mendapatkan sanksi. “Sanksi 
dapat berupa pengurangan 
anggaran keuangan dari 
pemerintah kepada peguruan 
tinggi negeri serta sanksi sosial 
dari masyarakat,” ujarnya kepada 
wartawan. 

Dikemukakan pula saat itu, 
kebijakan tersebut berdasarkan 
fakta di lapangan terkait dengan 
jumlah mahasiswa dari keluarga 
miskin yang kuliah. ”tahun 2003, 
jumlah mahasiswa miskin di 
seluruh Indonesia hanya 0,98%, 
tahun 2008 sebanyak 3%, dan 
2009 meningkat menjadi 6%,” 
katanya. 

Jumlah tersebut, lanjut 
Mendiknas, masih sangat kecil 
dibandingkan dengan jumlah 
mahasiswa yang berasal dari 
keluarga menengah atas yang 
berkesempatan kuliah di 
perguruan tinggi negeri.

Dalam forum pertemuan 
Badan kerja Sama 
(BkS) Perguruan 
tinggi Negeri-
kopertis, di 
Semarang, awal 
tahun lalu, para 
rektor bersepakat 
untuk membebaskan 
20% mahasiswa 
barunya, yang 
notabene berasal 
dari keluarga tidak 
mampu secara 
ekonomi, dari 

pembayaran SPP. Itu tak lain 
sebagai respons terhadap PP 
tersebut. Ya, semacam sebagai 
awalan, mengingat hampir semua 
PTN belum siap secara finansial 
jika harus membebaskan 100% 
biaya kuliah buat mereka.

Persoalannya, SPP hanyalah 
salah satu elemen yang mesti 
dibayarkan oleh mahasiswa. 
Masih ada sejumlah elemen lain, 
yang jika dihitung, jumlahnya bisa 
beberapa kali lipat dari SPP. Itu 
belum termasuk biaya hidup atau 
ngekos selama mereka kuliah. 
Dengan begitu, pembebasan 
SPP belumlah ”terasa” untuk 
mengentaskan mereka dari beban 

Para mahasiswa baru Unnes angka-
tan 2011 melakukan lapor diri di audito-

rium kampus Sekaran. 

siap membayar berapa pun biaya 
kuliah asalkan anaknya diterima. 
”Namun kondisi berkebalikan 
saat registrasi mahasiswa baru. 
Memang berderet-deret orang 
mengantre di kantor saya, tapi 
mereka minta keringanan, bahkan 
pembebesan biaya kuliah,” 
katanya.
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 ”Tahun 2003, 
jumlah mahasiswa 
miskin di seluruh 
indonesia hanya 

0,98%, tahun 2008 
sebanyak 3%, dan 
2009 meningkat 

menjadi 6%” 

M nuh
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maupun D3, 1.450 di antaranya 
bakal segera bebas dari segala biaya 
kuliah selama empat tahun lantaran 
menerima Beasiswa Bidik Misi.

Sebagaimana pernah diberitakan 
di laman resmi Unnes, unnes.ac.id, 
setelah mengucurkan 450 Bidik 
Misi kepada mahasiwa barunya 
untuk mahasiswa angkatan 2011, 
Unnes menambah lagi 1.000 
paket baru sehingga totalnya 1.450 
beasiswa.

angka itu sudah mendekati 20% 
sebagaimana yang diamanatkan 
PP Nomor 64/2010, yakni 1.473. 
Ya, tinggal menambah 23 orang 
yang mendapatkan pembebasan 
itu, genaplah 20% itu. Bahkan 
jika hanya jenjang S1 yang 
diperhitungkan, dengan total 7.150 
mahasiswa, terlampaui sudah target 
tersebut. Sebab, 20%-nya “hanya” 
1.430 orang.

Dalam sebuah pertemuan 
dengan Dewan Pertimbangan 
Unnes, Rektor mengemukakan 
hal itu kepada mereka. Gayung 
bersambut. ternyata dewan yang 

terdiri atas beberapa kalangan itu 
menyatakan kesediaan masing-
masing untuk membantu Rektor 
mewujudkan targetnya. ”Peran 
Dewan Pertimbangan sekaligus 
menjadi embrio bagi kelahiran dana 
setia kawan Beasiswa Masyarakat. 
kita buka rekening khusus 
untuk menopang ini sekaligus 
mengelolanya secara akuntabel,” 
kata Rektor.  

Jika ditarik ke belakang, apa 
yang dilakukan Unnes bukanlah 
upaya dadakan. Lama sudah 

Boleh jadi, dengan capaian 
itu, Unnes menjadi perguruan 
tinggi negeri pertama yang telah 
memenuhi amanat konstitusi dalam 
hal penyediaan bangku kuliah 
sekaligus pembebasan biayanya 
bagi kaum papa yang berprestasi. 
Barangkali saja kalau Eko Prasetyo, 
sang penulis buku Orang Miskin 
Dilarang Sekolah tahu ini, mungkin 
dia akan buru-buru merevisi atau 
membuat judul baru: Orang Miskin 
Boleh Kuliah.*

SUCIPtO HaDI PURNOMO

berat biaya kuliah. 
di Unnes

Bagaimana di Unnes? apakah 
Unnes telah memenuhi amanat itu? 
Berbekal beasiswa Bidik Misi, jalan 
yang dibangun untuk mewujudkan 
amanat konstitusi itu tampak begitu 
lempang. 

Bagaimana tidak, sebagaimana 
dikemukakan Rektor Prof Sudijono, 
dari total 7.367 mahasiswa baru 
angkatan 2011, baik jenjang S1 

Boleh jadi, dengan 
capaian itu, Unnes 

menjadi perguruan tinggi 
negeri pertama yang 

telah memenuhi amanat 
konstitusi dalam hal 

penyediaan bangku kuliah 
sekaligus pembebasan 

biayanya bagi kaum papa 
yang berprestasi. 

Detak akaDemika /teGUH Joko S
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anak tukang becak itu 
Ber-IPK Nyaris Sempurna
Untung ada Beasiswa Bidik Misi. kalau tidak, hampir pasti Raeni (18) 
harus mengubur dalam-dalam hasratnya untuk kuliah.

Betapa tidak, Mugiyono 
(50) ayahnya sehari-sehari 
bekerja sebagai tukang 

becak. Ibunya adalah ibu rumah 
tangga biasa, sedangkan sang kakak 
yang tamatan SMa bekerja sebagai 
buruh pabrik garmen. 

Berapa rupiah yang bisa dibawa 
pulang ayahnya setiap hari? ”Awit 
enjing wau ngantos saniki muter-
muter nembe angsal tigang ewu 
(Sejak pagi hingga segini putar-
putar baru mendapat Rp 3.000),” 
kata Mugiyono ketika pukul 10.00-
an Rektor Unnes Prof Dr Sudijono 
Sastroatmodjo MSi menyambangi 
rumahnya di kelurahan 
Langenharjo, kendal, beberapa 
waktu lalu.

kehadiran Rektor bersama para 
pejabat Unnes lainnya itu dalam 
rangka untuk mericek sekaligus 
memotivasi para penerima beasiswa 
Bidik Misi. Dengan beasiswa itu, 
penerima bebas dari segala biaya 
kuliah empat tahun atau delapan 
semester, bahkan memperoleh 
biaya hidup Rp 600.000 per bulan. 
Beasiswa ini hanya diperuntukkan 
bagi mereka yang berasal dari 
keluarga kurang mampu secara 
ekonomi, tetapi berprestasi tinggi. 
 
Prestasi Cemerlang

Raeni merupakan salah satu dari 
450 mahasiswa Unnes angkatan 
2010 lalu yang memperoleh Bidik 
Misi. Memang dia dari keluarga 
tidak mampu secara ekonomi, 
namun kekurangan itu tak jadi 
penghalang berprestasi. Lulus dari 
Jurusan akuntansi SMk 1 kendal 
tahun lalu, dia menggondol predikat 

terbaik. 
Di Unnes, prestasi akademik 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
(akun tansi) Fakultas Ekonomi ini 
tak kalah mencorong. Semester 
pertama dituntaskan dengan indeks 
prestasi (IP) sempurna: 4,00. 
Semester kedua, sebagaimana 
kecenderungan mahasiswa pada 
umumnya, IP-nya sedikit turun, 
menjadi 3,96. 
Dengan begitu, IP 
kumulatifnya 3,98. 
Nyaris sempurna!

”Setiap 
bakdamagrib dan 
setelah subuh, 
saya selalu 
menyempatkan 
diri untuk belajar 
meski kadang hanya 
sebentar,” tutur 
Raeni tentang kiatnya meraih 
prestasi itu.

tak hanya IPk yang nyaris 
sempurna, dia juga pernah juara II 
Lomba karya tulis Ekonomi Islam 

tingkat Nasional di Universitas 
Jenderal Soedirman (Unsoed) 
tahun 2010 dan juara III Lomba 
Problem Solving Competition 
tingkat Jawa-Bali di Unnes (2010).

atas prestasi itu, Rektor telah 
memberikan apresiasi. Selain 
kunjungan pagi itu, saat upacara 
Hari Pendidikan Na sional 2 
Mei silam, Rektor memberikan 

penghargaan secara 
khusus kepada para 
penerima beasiswa 
Bidik Misi. 

”kami memang 
merasa berkewajiban 
untuk mengawal 
beasiswa Bidik Misi. 
tidak hanya supaya 
tepat sasaran, tetapi 
juga agar para 
penerima selalu 

memiliki motivasi untuk terus 
berprestasi selama studi,” kata Prof 
Sudijono.*

dia pernah juara ii 
Lomba karya Tulis 

ekonomi islam 
Tingkat nasional 

dan juara iii Lomba 
Problem solving 

Competition Tingkat 
Jawa-Bali.

RaeNi

Raeni bersama orang tuanya di depan 
rumah.

SUCIPtO HaDI PURNOMO
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awal tahun ajaran 2010 lalu 
staf ahli bidang kemaha-
siswaan alamsyah punya 

tambahan tugas. Ribuan doku-
men harus ia verifikasi. Tak bisa 
diperiksa sekilas, sebab dokumen 
itu menentukan hak para pemohon 
Bidik Misi.

Ya, seleksi Bidik Misi memang 
dilakukan melalui proses panjang. 
Pertama kali, surat permohonan 
diterima dari kepala sekolah. Itu 
pun setelah sekolah melakukan 
seleksi mandiri.

“kepala sekolah sendiri yang 
memberi garansi bahwa siswa 
yang diusulkannya memang layak 
mendapat Bidik Misi,” tutur alam-
syah, kamis (13/10) malam kema-
rin.

Setelah diterima Unnes, doku-
men kembali diverifikasi. Pertama, 
seleksi adminitratif. Mahasiswa 
yang diusulkan harus diterima 
Unnes. Saat itu melalui tiga jalur, 
yaitu SNMPtN, UMB PtN, dan 
SPMU. Pengusul yang tidak lolos 
otomatis gugur.

Mengingat pengusul Bidik Misi 
tak hanya dari Jawa tengah, Unnes 
membagi dokumen dalam dua kat-
egori. Pertama, pemohon dari luar 
Jawa tengah. termasuk dalam kat-
egori ini adalah Jawa Barat, Suma-
tera, bahkan Papua.

“Nah, karena kunjungan lang-
sung tidak mungkin kami lakukan, 
pengusul kategori pertama kami 
minta mengirim dokumen pendu-
kung, seperti rekening listrik, slip 
gaji, hingga foto rumah,” lanjut 
alamsyah. Orang tua calon maha-
siswa juga diwawancara.

Merasa tak cukup dengand ata 
via telepon, para pemohon dalam 
kategori pertama juga diwawan-
cara ulang ketika mereka sudah di 
Unnes. tujuannya jelas: memasti-
kan bahwa mereka layak.

“Bahkan kalau kemduain hari 
ada laporan bahwa mahasiswa ini 
memalsukan dokumen, beasiswanya 
akan dicabut,” lanjut pengajar pada 

Jurusan Matematika ini.
kategori keduz adalah mahasiwa 

dari Jawa tengah. Seleksi terhadap 
pemohon kategori kedua bahkan 
lebih ketat. Mengerahkan ratusan 
mahasiswa, tim meninjau rumah 
pemohon satu per satu. “Mereka 
kami plot per wilayah. 1 mahasiswa 
memeriksa 10 pemohon,” kata 
alamsyah.

tak mau kecolongan, home visit 
dilakukan untuk memerika detail 
kondisi pemohon. Bukan hanya 
memastikan pendapatan orang tua, 
mereka juga memeriksa kondisi 

rumah. apakah rumah memiliki 
halaman, temboknya sudah diples-
ter, juga apakah mereka punya WC 
dalam rumah.

“Borang yang kami gunakan 
sudah disusun sedemikian rupa su-
paya bisa menggali informasi seaku-
rat mungkin,” kembali alamsyah 
menjelaskan. 

Supaya objektif, hasil pen-
gamatan dikuantifikasi dengan skor 
tertentu. Skor tembok yang sudah 
halus berbeda dengan tembok yang 
masih batu bata. Skor itulah yang 
kemudian dijumlahkan untuk men-
cari prioritas calon penerima.

Itu saja cukup? ternyata tidak. 
Tim verifikasi tetap membuka 
laporan dari masyarakat. Jika ada 
laporan mahasiswa penerima Bidik 
Misi telah melakukan pemalsuan 
dokumen, Unnes tak segan-segan 
mendepaknya dari daftar penerima 
Bidik Misi.

“Sejauh ini beberapa laporan 
sudah kami terima. tapi setelah 
kami verifikasi, ternyata hanya kata-
katanya,” lanjut alamsyah. Meski 
belum ada penerima Bidik Misi 
yang dibatalkan karena pemalusan 
dokumen, sejauh ini telah ada dua 
penerima Bidik Misi telah dikeluar-
kan lantaran menikah. Sebab, salah 
satu syarat penerima Bidik Misi 
adalah lajang.*

Menganggap Bidik Misi amanat konsitusi, Unnes mengawalnya hingga 
sampai pada yang berhak. Cek rekening listrik hingga WC rumah.

supaya Bidik Misi Tepat sasaran

Rektor sudijono sastroatmodjo bersama 
PR ii wahyono mengunjungi rumah salah 
satu penerima beasiswa Bidik Misi.

“Borang yang kami gu-
nakan sudah disusun 

sedemikian rupa supaya 
bisa menggali informasi 

seakurat mungkin”
aLaMSYaH

SatRIa PEtUGURaN
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agar Mahasiswa Bidik Misi 
Jadi Mandiri

Pagi-pagi sekali Dewi sudah 
bersiap. Celana training ia 
pakai bersama sebuah kaus 

lengan panjang. Mandi lebih awal, 
ia berencana mengikuti peng abdian 
masyarakat sekaligus out bond ber-
sama mahasiswa penerima Bidik 
Misi lainnya, kamis (28/7) di kom-
pleks Rusunawa.

tak hanya diisi out bond, acara 
yang berlangsung dua hari itu juga 
diisi training kebangsaan. kemu-
dian, mereka menyerahkan bantuan 
pohon pada warga kalisegoro, tak 
jauh dari kompleks Rusunawa.

Dibanding mahasiswa lainnya, 
mahasiswa Bidik Misi memang ke-
rap punya kesibukan tambahan. 
Hari ini mengikuti seminar, hari 
berikutnya mereka dijadwalkan 
mengikuti pelatihan. ada juga pro-
gram pelatihan Bahasa Inggris dan 
kursus kewirausahaan.

“Saya sih ikuti terus semua itu. 
Pasti ada manfaatnya,” tutur Dewi, 
tersenyum.

Program-program khusus bagi 
mahasiswa Bidik Misi dirancang 

Tak mau sekadar jadi penyalur uang, Unnes 
menyiapkan berbagai program pengembangan 
potensi mahasiswa Bidik Misi. Memutus mata rantai 
kemiskinan.

PeMBiNaaN

Unnes dengan sebuah keyakinan. 
Meski berasal dari keluarga tidak 
mampu, mereka memiliki potensi 
besar. Berbagai program khusus 
disiapkan supaya mereka memiliki 
softskile ungggul.

“Dengan begitu, kalau sudah 
lulus mereka benar-benar siap 
kerja, atau kalau mau berwirausaha 
juga siap berwirausaha,” terang 
alamsyah, staf ahli bidang kemaha-
siswaan.

keyakinan itu terbukti, setidak-
nya ketika pada yudisium semester 
gasal tahun akademik 2010 lalu. 
Dua mahasiswa Bidik Misi mem-
peroleh IP sempurna, 4,0! Raeni 
misalnya, meski tak bulat 4, IPk-
nya 3,98. Sebuah capaian yang sulit 
diraih ribuan mahasiswa lain.

Dalam kontrak kerja Unnes den-
gan kemdiknas, program khusus se-

benarnya tak disebut dengan terang 
benderang. Namun, ada semacam 
imbauan supaya universitas menga-
wal mahasiswa Bidik Misi dan men-
jamin kesuksesan studi mereka.

“Di Unnes, sudah kami siapkan 
infrastruktur itu. Selain dari kami, 
di tingkat mahasiswa juga dibentuk 
kepengurusan untuk memantau 
perkembangan mereka. IP-nya 
berapa, bagaimana perkembangan-
nya, itu semua ada datanya,” lanjut 
alamsyah. “Dan itu sudah terkelola 
dengan ICt.”

total, hingga tahun 2011 Unnes 
menerima 1.850 mahasiswa Bidik 
Misi. Dari jumlah tersebut, 400 
mahasiswa adalah penerima Bidik 
Misi tahun 2010, sementara 1.450 

Beberapa mahasiswi Bidik Misi men-
anam pohon di kelurahan kalisegoro, 
Gunungpati, kota semarang.

SatRIa PEtUGURaN

“kami berharap betul, 
beasiswa Bidik Misi benar-
benar bisa memutus mata 

rantai kemiskinan.”

aLaMSYaH
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lainnya adalah penerima Bidik Misi 
angkatan 2011.

“Itu jumlah yang besar, me-
mang. karena itu, diperlukan tim 
yang kuat untuk mengembangkan 
potensi mereka,” lanjut alamsyah, 
seraya menambahkan, pihaknya 
juga membina penerima beasiswa 
I-MHERE.

“kami berharap betul, beasiswa 
Bidik Misi bisa memutus mata 
rantai kemiskinan. kalau mereka 
datang dari keluarga kurang mam-
pu, kalau eyang mereka miskin, 
ayah mereka miskin, mereka harus 
bisa memutusnya,” lanjut alam-
syah.

tidak hanya pada tahun pertama 
menempuh studi, alamsyah me-
nambahkan, pembinaan pada ma-
hasiswa Bidik Misi akan dilakukan 
hingga 8 semester ke depan.*
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dua tahun belakangan Bidik 
Misi menjadi primadona. 
Perbincangan tentang 

beasiswa bagi mahasiswa miskin 
berprestasi ini mengalir dari kantor-
kantor hingga warung kopi. Wajar 
memang, dengan beasiswa ini 
penerima sudah berada di “jalur 
aman biaya” sepanjang kuliah.

tahun 2010, sebanyak 
400 mahasiswa baru Unnes 
memperoleh Bidik Misi. Jumlah 
tersebut naik hampir empat kali 
lipat pada tahun 2011. tak kurang 
dari 1.450 mahasiswa baru yang 
memperolehnya. Dengan begitu, 
mereka tak perlu membayar uang 
kuliah. Bahkan, setiap awal bulan, 
mereka memperoleh uang saku dan 
biaya hidup Rp600.000 besarnya.

Jika banyak orang lebih sering 

membicarakan Bidik Misi, tentu tak 
keliru. Namun sejatinya, beasiswa 
bagi mahasiswa Unnes jauh lebih 
banyak. tidak kurang dari 14 jenis 
beasiswa, dengan  total 3.782 
penerima, ditawarkan. Sebagian 
dari pemerintah, lainnya bersumber 
dari swasta.

karena itu, kata-kata Rektor 
Unnes Sudijono Sastroatmodjo 
bahwa jangan sampai ada 
mahasiswa yang terhenti kuliah 
karena kurang biaya, bukanlah 
isapan jempol belaka.

Jika dikategorikan, ada dua 
jenis beasiswa yang ditawarkan. 
Pertama, beasiswa bagi mahasiswa 
kurang mampu. Kedua, beasiswa 
bagi mahasiswa berprestasi. 
Cakupan kategori kedua tidak 
semata akademik, tetapi juga 

olahraga dan seni.
Salah satu beasiswa “tertua” 

yang kini dinikmati mahasiswa 
Unnes adalah Supersemar. Dengan 
nominal Rp150.000 per bulan, 
beasiswa ini kini diperoleh oleh 102 
mahasiswa. Seperti dirilis dalam 
laman resmi Yayasan Supersemar, 
beasiswa diperuntukkan bagi 
mahasiswa potensial dari keluarga 
kurang mampu.

Terbanyak Penerima
Jika diurut berdasarkan usianya, 

beasiswa belajar mahasiswa 
(BBM) menempati urutan kedua. 
Beasiswa BBM berasal dari aPBN, 
disalurkan melalui perguruan 
tinggi. Setiap tahun, kuota 
penerimanya terus bertambah. Di 
Unnes saja, setidaknya ada 1.484 
mahasiswa yang menerimanya. 
Jumlah ini bertambah karena 
Unnes memperoleh tambahan 150 
beasiswa tahun lalu.

ada beasiswa BBM, ada pula 

Ribuan beasiswa tersedia di Universitas konservasi 
saban tahunnya. Prestasi dan kemiskinan hampir 
selalu jadi variabel utamanya.

BeasisWa 
ada di Mana-mana
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BEASISWA DI UNNES

Jenis Beasiswa Nominal (Rp) Keterangan                                                                                                                                          
PPA REGULER    350.000 per bulan selama 1 tahun 
PPA TAMBAHAN 2.700.000 per tahun
BBM REGULEG    350.000 per bulan selama 1 tahun
BBM TAMBAHAN 2.700.000 per tahun
SUPERSEMAR    150.000 per bulan selama 1 tahun
BUMN    250.000 per bulan selama 1 tahun
BIDIK MISI 2010    600.000 per bulan selama 4 tahun
BIDIK MISI 2011 (1)    600.000 per bulan selama 4 tahun
BIDIK MISI 2011 (2)    600.000 per bulan selama 4 tahun
BANK INDONESIA    250.000 per bulan selama 1 tahun
BRI    300.000 per bulan selama 1 tahun
PT. DJARUM    600.000 per bulan selama 1 tahun
ORBIT    100.000 per bulan selama 1 tahun
PEMPROV    100.000 per bulan selama 1 tahun

Jumlah Penerima
900
110

1.484
150
102

81
400
450

1.000
40
75

beasiswa Peningkatan Prestasi 
akademik (PPa). Nominalnya sama 
persis dengan beasiswa BBM, yakni 
Rp350.000 per bulan. Bedanya, 
jika beasiswa BBM diperuntukkan 
bagi mahasiswa kurang mampu, 
PPa diprioritaskan bagi mahasiswa 
berprestasi. tak hanya akademik, 
mahasiswa dengan kelebihan 
di bidang seni, penalaran, atau 
olahraga juga berkesempatan 
memperolehnya.

Proses
Pada awal periode, universitas 

secara resmi akan mengumumkan 
jumlah beasiswa BBM dan PPa 
kepada seluruh mahasiswa. 
Supaya merata, beasiswa BBM dan 
PPa dibagi per fakultas dengan 
mempertimbangkan rasio jumlah 
mahasiswa. Pembantu dekan 
bidang kemahasiswaan di tiap-tiap 
fakultaslah yang melakukan seleksi, 
sebelum ditetapkan rektor.

Beasiswa lain yang harus disebut 
adalah beasiswa BUMN. Pada tahun 
2011, setidaknya ada 81 mahasiswa 
Unnes yang memperolehnya. 

Nominalnya? Rp250.000 dan 
disalurkan setiap bulan langsung 
kepada rekening mahasiswa.

tak melulu uang tunai, 
mahasiswa penerima beasiswa 
BUMN juga kerap memperoleh 
pelatihan. Pasalnya, donatur 
memang menginginkan mahasiswa 
kelak menjadi mandiri. tak sekadar 

menjadi sarjana tentu, tetapi 
sarjana plus. 

Seperti tak mau ketinggalan, 
Bank Indonesia juga menawarkan 
beasiswanya bagi mahasiswa Unnes. 
Beasiswa BI, begitu kerap disebut, 
disalurkan sebagai bagian dari 
tanggung jawab sosial perusahaan.  
tahun ini 40 mahasiswa 
memperolehnya. Uang sebesar 
Rp250.000 diberikan tiap bulan 

selama satu tahun. 
apakah beasiswa melulu 

bersumber dari pemerintah? tentu 
saja tidak. Sejumlah perusahaan, 
seperti Pt Djarum tak mau 
ketinggalan. 

Beasiswa Djarum bahkan boleh 
dibilang istimewa. Selain nominal-
nya besar, yakni Rp600.000 per 
bulan selama setahun, mahasiswa 
yang mendapatkannya kerap diikut-
sertakan dalam program pengem-
bangan diri, baik kepemimpinan 
maupun kewirausahaan, yang telah 
disiapkan Djarum.

Maka tidak heran jika alumni 
beasiswa Djarum kini banyak yang 
menduduki posisi strategis, baik di 
pemerintahan maupun perusahaan 
swasta. tak kalah penting, berkat 
pelatihan kewirausahaan, banyak 
yang telah berhasil membesarkan 
bisnisnya. Disalurkan sejak 1984, 
mahasiswa Unnes selalu berhasil 
memperoleh beasiswa Djarum 
setiap tahun.*

RaHMat

Tak melulu uang tunai, 
mahasiswa penerima 
beasiswa BUMn juga 
kerap memperoleh 

pelatihan.
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Mendadak 
Miskin

KOLOM

B anyak orang mendadak 
miskin. apa pasal? Bang-
krut, pagêblug, atau poverty 

line dinaikkan? Bukan. tapi demi 
zakat. Demi diskon sumbangan 
sekolah. Demi operasi pasar, juga. 
Demi Bidik Misi, possible.

”Ana, abu `aisyah,” katanya. 
Usianya belum kepala tiga, tapi 
anaknya entah tiga, entah lima. 
konon, ia mengaji sunnah pada 
seorang panglima jihad. Seperti 
ikhwan lain, ia meniru Nabi, berda-
gang. kawannya, Saleh, berdagang 
minyak wangi, abu mengasong 
plastik dan tambal panci.

Siang itu, abu sempoyong me-
nyandarkan sepeda. Wajah hitam-

nya berlumur keringat. Jujur, raut 
mukanya sarat rekaman derita. ah, 
itu menurutku saja. kitab suci beru-
jar, keriangan dunia semu belaka, 
jadi kenapa mesti diraya-raya.

”Ana tak kuat,” sambungnya 
tanpa mengiba. tak sukar mengira 
kadar penatnya usai bersepeda di 
bawah terik dari Malioboro sampai 
kilometer 6 Jalan kaliurang Jogja 
–untuk pulang ia masih harus me-
nanjak 10 kilo.

”Ana boleh titip sepeda? Besok 
ana ambil?” aku mengangguk, ia 
tak sedang bertanya.

Esoknya abu datang menjelang 
asar. Wajahnya lebih baik, tapi tak 
masuk batas bawah definisi ’riang’.

”Ana punya dua celana,” katanya 
mengangkat dua potong celana be-
kas. Celana seperti itu dijual di toko 
ex-import dekat MM-UGM —ka-
dang aku ke sana juga, diam-diam. 

”Ini terlalu banyak untuk ana. 
Untuk antum satu, ya?” katanya 
sambil menyodorkan training war-
na putih. Menjaga izzah-nya, aku 
tak menampik. abu pamit. 

”Ini transaksi belaka” kataku 
dalam hati. tapi segera kepalaku 
pusing: aku marbot, bukan tukang 
jaga sepeda. kalau tak dicuri, itu 
lantaran sepeda abu lebih mirip 
rongsokan—kata-katanya ”Ini terla-
lu banyak...” terus menggangguku. 

Kâdal faqru an yakûna kufran 
–kemiskinan dekat dengan kekafi-

ran. Sebagian percaya Nabi berkata 
begitu, yang lain menganggapnya 
tak sahih. tak semua miskin beru-
jung kafir. Tapi mendaku miskin 
adalah sumber dari segala kebe-
jatan —senyata-nyatanya kekafiran. 
korupsi, money politics, semua 
berhulu dari mendaku miskin. abu 
tak ingin menyentuh kekafiran. Se-
bab buah iman adalah kerahmatan! 
Maka ia memberi, bukan meminta. 
kalaupun benar miskin, ia tak mau 
mendaku —sebab kemiskinan karib 
kekafiran.

abu tak sendiri. tarikh mencatat 
Salman, karib Nabi yang menangis 
sejadi-jadi karena takut audit tu-
han, meski hartanya tak lebih dari 

baskom dan piring seng. ada teman  
memberiku buku knut Hamsun, 
Lapar. Novel ini menuturkan”aku”, 
penulis miskin yang sampai meng-
gigiti kulit jeruk dan kayu. Demi 
mengusir lapar, demi menjaga api 
kreatif tetap menyala. abu dan 
”aku” bisa menipu, tapi tak mau. 
Mereka miskin, tetapi tak mendaku 
miskin.

konon, ada penerima Bidik Misi 
dari keluarga berada. kebocoran 
sistem? Bukan! tapi karena ada 
yang mendaku miskin. ada juga su-
ara sumir: negara abai dengan biaya 
pendidikan. Ini mungkin benar, tapi 
apa negara bisa bikin gratis pendi-
dikan? Jadi mahasiswa tak cukup 
intelek, tapi juga lurus hati. 

Calon penerima beasiswa orang 
miskin pun kadang mengagetkan: 
berdandan ala Fauxhawk atau Emo. 
Semoga saja di akherat, mereka ke-
temu Maslow, biar ia merevisi teori-
nya ikhwal hierarki kebutuhan!

Soekarno pernah bilang, ”ti-
dak akan ada kemiskinan di dalam 
Indonesia merdeka”. Ia memang 
bicara kepada para negarawan, yang 
diharap membuka akses penge-
tahuan dan kesejahteraan. kita 
yang hidup sekarang mestinya bisa 
menulis ulang: ”tak ada kemiski-
nan—dan orang yang mengaku-aku 
miskin boleh—ada di dalam Indone-
sia merdeka”. *

OLEH ALI FORMEN

tak SEMUa MISkIN BERUJUNG kaFIR. taPI 
MENDakU MISkIN aDaLaH SUMBER DaRI 
SEGaLa kEBEJataN —SENYata-NYataNYa 
kEkaFIRaN.
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siapa pun pasti miris ter-
hadap penyakit yang satu 
ini. Maklumlah, hingga 

kini,belum ditemukan obatnya. 
Di sisi lain, infeksia penyakit 

ini menunjukkan kecenderungan 
peningkatan prevalensi yang 
tinggi. Salah satu kelompok risiko 
tinggi tertular dan menularkan 
HIV adalah wanita pekerja seks 
(WP). 

Irwan Budiono, dosen Juru-
san Ilmu kesehatan Masyarakat 
(IkM) Fakultas Ilmu keolah-
ragaan (FIk) Unnes mengung-
kapkan hal itu dalam penelitian-
nya yang  berjudul “Pengem-
bangan Model Pembentukan 
Germo Sadar kesehatan terhadap 
tingkat Penggunaan kondom 
pada WPS (Studi Eksperimental 
dalam kerangka Penanggulangan 
HIV/aIDS di Resosialisasi arg-
orejo Semarang 2010)”.

Pada studi yang dilakukan 
bersama Oktia Woro kH dan 
Sofwan Indarjo di resosialisasi 
argorejo Semarang, ditemukan 
hanya 56% WPS/pelanggannya 
yang menggunakan kondom. Po-
sisi tawar WPS yang rendah ser-
ta germo (mucikari) yang kurang 
sadar kesehatan menyebabkan 
kegagalan program penggunaan 
kondom yang sudah tertuang 
dalam peraturan daerah Jawa 
tengah. 

Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuan-
titatif dengan desain eksperimen 
semu untuk menguji efektivitas 
model germo sadar kesehatan 
terhadap tingkat penggunaan 
kondom oleh WPS/pelanggan-
nya di resosialisasi argorejo 
Semarang. Rancangan sebelum 

dan sesudah intervensi meng-
gunakan kelompok pembanding 
eksternal dilakukan dengan meli-
batkan 70 WPS yang berasal dar 
i14 germo. 

tujuh germo dipilih sebagai 
kelompok perlakuan, tujuh 
lainnya sebagai kelompok 
pembanding. Hasil pene-
litian ini menunjukkan, 
terdapat perbe-
daan yang sig-
nifikan angka 
penggunaan 
kondom pada 
WPS atau pelang-
gannya sebelum dan 
sesudah diberikan 
intervensi melalui 
pembentukan model 
germo sadar kesehat-
an. angka pemakaian 
kondom setelah 
diterapkannya model 
adalah 71,4%. ang-
ka ini lebih tinggi 
dari sebelum in-
tervensi yang 
hanya 28,6%. 

Beberapa 
faktor yang 
memengaruhi 
rendahnya 
angka peng-
gunaan kondom 
di kalangan WPS 
atau pelanggan-
nya sebelum diter-
apkannya model 
adalah masih ren-
dahnya pengetahuan 
tentang kesehatan 
reproduksi, IMS dan 
HIV, sikap WPS, 
akses informasi, si-

Mencegah aids 
dari ibu asuh Pekerja seks

Penggunaan kondom tetap diyakini efektif untuk 
mencegah penularan HiV/aid di lokalisasi. Para 
germo berposisi kunci. 

RISET

kap pelanggan, serta dukungan 
germo terhadap praktik penggu-
naan kondom. 

Disarankan bagi para germo 
untuk dapat lebih meningkatkan 
perhatian terhadap para WPS 
yang menjadi asuhannya dengan 
memberikan skill dan teknik 
bernegosiasi, membantu nego-
siasi dengan pelanggan/tamu 
WPS, meningkatkan media-me-
dia komunikasi, informasi dan 
edukasi di lingkungan wisma 
termasuk di kamar masing-ma-
sing, serta mempermudah akses 
kondom bagi WPS maupun 
pelanggannya. *

DWI SULIStIaWaN
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LINTAS KAMPUS

PPLk-Bk Bekali Calon wisudawan

seCaRa resmi Unnes menerima 
32 mahasiswa baru rintisan pro-
gram Pendidikan Profesi Guru ter-
integrasi (PPGt) guru kelas seko-
lah dasar tahun 2011. Penerimaan 
ditandai dengan pemakaian jas 
almamater kepada Lia aprilliani 
dari aceh Singkil dan Jasmin dari 
aceh Selatan Jumat, (7/10).

Sekretaris PPG Isti Hidayah 
melaporkan, ke-32 mahasiswa itu 
adalah hasil seleksi dari Direktorat 
Pendidik dan tenaga kependidik-
an Direktorat Jenderal Pendidikan 
tinggi. Selain dari aceh, sebagian 
berasal dari  Nusa tenggara timur, 
dan Papua yang tersebar dalam 11 
kabupaten/kota. 

Rektor Sudijono Sastroatmodjo 
mengatakan, rintisan PPGt ini 
merupakan perwujudan dari pro-

gram Maju Bersama Mencerdas-
kan Indonesia kementerian Pendi-
dikan Nasional. 

“Peserta diprioritaskan berasal 
dari daerah yang masuk kategori 
tertinggal, terdepan, dan terluar 
untuk memenuhi kekurangan guru 
di daerah tersebut,” katanya.

Menurut Sudijono, 32 maha-
siswa akan dididik selama 9 semes-
ter sesuai dengan kurikulum yang 
berlaku.

 “Satu semester nanti khusus 
untuk matematika. Harapannya, 
setelah lulus kembali ke daerahnya 
langsung mengajar di kelas pendi-
dikan sekolah dasar, kemudian di-
minta untuk membantu mengajar 
matematika di SMP,” pungkas Prof 
Sudijono. *

Unnes Terima 32 Mahasiswa 
Program PPGT

neni kusuma Dewi, mahasiswa 
Jurusan Bahasa Jawa FBS Unnes, 
dinobatkan sebagai pemeran wani-
ta terbaik Festival ketoprak se-
kota Semarang. Perannya sebagai 
Ratna Manggali dalam lakon Calon 
Arang: Darmaning Ibu memikat 
dewan juri.

Predikat itu, menurut Neni, 
agak mengejutkan. Pasalnya, se-
bagai pemain ia belum merasa 
paripurna. terlebih selama ini ia 
kesulitan mengucapkan ‘r’ dengan 
jelas. ketika di akhir pentas ia 
kebagian monolog berisi teriakan 
“ora.., ora..”, ia mengaku grogi.

“Itu adegan pertama. agak sulit 
sebenarnya. tapi aku ndak mau 
ambil pusing,” kata gadis kelahiran 
Pati 20 tahun silam itu, mengo-
mentari kekurangannya.

“Yang agak sulit sebenarnya 
membangun chemsitry dengan 
lawan main,” terang Neni, Jumat 
(7/10) malam kemarin . Maklum, 
lawan mainnya, Suseno WS, yang 
berperan menjadi suaminya adalah 
dosennya. 

Bagi Neni, ketoprak memang 
bukan sesuatu yang baru. Meski-
pun baru mulai serius menggeluti 
ketoprak ketika masuk kuliah, ia 
telah mengenal ketoprak sejak 
lama.*

PUsaT Pengembangan Layanan 
konseling dan Bursa kerja (PPLk-
Bk) membekali calon wisudawan 
strategi memasuki dunia kerja, 
Selasa (11/10). Selain cara menulis 
surat lamaran yang baik, mereka 
memperoleh gambaran iklim dunia 
kerja.

Menurut ketua Lembaga 
Pengembangan Pendidikan dan 
Profesi (LP3) Prof DYP Sugiharto, 
pembekalan penting dilakukan 
karena kondisi dunia kerja kerap 
tidak sama dengan persepsi 
mahasiswa.

“Dunia kerja merupakan dunia 
impian tetapi jalannya cukup 
terjal, bahkan menurut teman-
teman yang sudah berkecimpung 

di dunia kerja cukup lama, kadang-
kadang unik dan misterius,” katanya.

Ia menambahkan supaya para 
wisudawan menunjukan sikap 
bersahabat. Sebab, menurutnya, sikap 
sangat memengaruhi persepsi orang 
lain.

“Sekarang sudah ada pergeseran 
paradigma dengan penekanan pada 
unsur yang diseleksi. kalau harus 
menjejerkan antara IP dan soft skill, 
beberapa pengguna lulusan lebih 
mengutamakan seleksi soft skill-nya 
lebih dulu. Disiplin merupakan hal 
pertama yang dilihat ketika Saudara 
melamar kerja, baru kemudian 
IP,” katanya dihadapan 214 calon 
wisudawan.*

Pemeran 
Terbaik Festival 
ketoprak

kaRtIka FC

SIHONO
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seBaGai bahasa yang sudah 
tua dan tetap digunakan umat 
manusia hingga hari ini, Bahasa 
arab berpotensi menjadi bahasa 
internasional. Pasalnya, bahasa 
arab memiliki kosa kata dan 
perbendaharaan yang sangat luas 
dan sinonim yang menakjubkan.

Demikian disampaikan Dr M 
thoyib dari Sudan saat mengisi 
seminar internasional yang 
diselenggarakan Jurusan Bahasa 
asing di  Gedung Bundar Dekanat 

JURUsan kimia FMIPa meny-
elenggarakan Olimpiade kimia 
Unnes (Okines) Sabtu, (8/10). 
tidak kurang dari 216 pelajar dari 
seluruh Indonesia mengikuti kegi-
atan ini.

ketua Hima Jurusan kima Nu-
groho menuturkan, Okines dise-
lenggarakan oleh Himamia FMIPa 
Unnes dalam rangka temu Ilmiah 
kimia Populer XX. Di saat bersa-
maan, Himamia juga mengadakan 
Seminar Nasional kimia 2011 di 
gedung C7 FIS. 

Lutfi Hidayatullah, siswa SMA 
Bilingual Boarding School, keluar 
sebagai juara. Ia berhasil finish di 
posisi ke-4 untuk masuk ke babak 
grand final. Di babak grand final, 
ia akhirnya mengalahkan 4 peserta 
lain serta menyabet piala bergilir 
kemendiknas dan piala tetap Gu-
bernur Jawa tengah.

Setelah Lutfi, posisi kedua 
direbut Yehezkiel Steven k dari 
SMa El-Shadai Magelang. Juara 
bertahan Okines 2010 SMa taruna 
Nusantara harus puas dengan 
posisi ke-3 dan ke-4 melalui Faris 
Sulistiawan dan M. Farras W.

“Di sini kami tidak hanya be-
lajar, tetapi juga mengasah kreati-
vitas melalui acara-acara yang 
membuat masyarakat tertarik pada 
bidang yang kami geluti,” kata Nu-
groho.*

Okines,Olimpiade 
kimia Unnes

Bahasa arab Bisa 
Jadi Bahasa internasional

FBS, Selasa (04/10). 
“Hanya bahasa arab yang 

usianya tua namun tetap menjadi 
bahasa komunikasi sehari-hari 
hingga hari ini,” katanya.

Seminar bahasa arab, kata 
ketua Panitia Pagelaran Bahasa 
Arab M Hanif Lutfi, digelar untuk 
merekatkan mahasiswa studi 
arab di seluruh Indonesia. Ia 
juga berharap bahasa arab bisa 
menjadi wahana berekspresi dan 
berkreasi.*

Rektor Lepas 28 Calon Haji
RekToR Universitas Negeri 
Semarang (Unnes) Prof Sudijono 
Sastroatmodjo melepas 28 calon 
haji Unnes 2011 di gedung rektorat 
kampus Sekaran, Selasa (4/10).

Mereka yang berangkat adalah 
dosen dan karyawan Unnes, ter-
masuk Pembantu Rektor Bidang 
Pengembangan dan kerjasama 
Prof Fathur Rokhman.

ketua Pengurus Persaudaraan 
haji Unnes Dr abdulrahman Faridi 
melaporkan, ke-28 orang itu ber-
asal dari Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP) 3 orang, yakni Dr Sri Sulisty-
orini MPd, Drs Susilo MPd, dan 
Dra Sri Ismi Rahayu MPd. FBS 5 
orang (Prof Dr Fathur Rokhman 
MHum, Prof Dr Suparmin Dandan 
Supratman MPd, Dr Dewi Liesnoor 

Setyawati MSi, Dr Suwito Eko Pra-
mono MPd, Prembayun Miji Les-
tari SS, MHum). FIS 1 orang, yakni 
Drs Sudaryo.

Dari FMIPa 6 orang (Drs Moch 
Chotim MS, Dr Dwijanto MS, Dr 
Masrukhan MSi, Drs Jumaeri MSi, 
Dr Ir amin Retnoningsih MSi, 
dan Dra Wiwi Isnaini MS). Ft 4 
orang (Prof Dr Soesanto MPd, Dr 
asih kuswardinah MPd, Dra Erna 
Setyowati MSi, Drs Said Sunardiyo 
Mt).

FIk 3 orang (Drs Hadi Setyo 
Subiyono MPd, Drs Margono 
Mkes, Drs Cahyo Yuwono MPd). 
FE 2 orang (Prof Dr Rusdarti MSi, 
Dra Margunani MP). PPs 2 orang 
(Dra Rini arini, Hermawan angga 
Nugraha).*

SIHONO
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Hampir tiga jam Pangestika 
menatap layar laptopnya. 
Ia duduk bersila di lantai II 

gedung UkM. tak sedang saling ko-
mentar di jejering sosial, mahasiswi 
kelahiran Pati ini sedang meng-
unggah  artikel berbahasa Jawa di 
Wikimedia.

Ya, dia sedang mengikuti lomba 
Papad Limpad, sebuah kompetisi 
menulis berbahasa Jawa yang dia-
dakan Wikipedia bersama Unnes. 
Diluncurkan Maret lalu, kompetisi 
ini coba mengajak mahasiswa men-
ulis dalam bahasa Jawa.

Lomba,  kata Wakil Direk-
tur Proyek Papat Limpad Ikhsan 
Muchtar, dibagi dalam tiga tahap 
yaitu, bulan april-Mei, Juni-Juli, 
Agustus-Oktober. Babak final seka-
ligus pengumuman pemenang akan 
dilakukan akhir Oktober ini. 

”artikel yang ditulis dengan baha-
sa dan alur yang baik, subjektif serta 
netral akan menjadi dasar penilaian 
kami. Di samping kualitas, kami juga 
akan menilai kuantitas atau jumlah 
artikel yang dikirim,” terang Ikhsan 
Muchtar, sambil menambahkan 
bahwa penjurian juga dilakukan oleh 

dosen Jurusan Bahasa Jawa.
Sejak bendera start dikibarkan, 

tidak kurang dari 2.000 artikel 
berbahasa Jawa karya mahasiswa 
dan dosen Unnes diunggah di Wiki-
pedia. Selain kualitas artikel, daya 
tahan peserta untuk terus menulis 
menjadi bahan penilaian. Supaya 
terus bertahan, setidak-tidaknya 
peserta harus menulis dua artikel 
sepekan.

“Ini kesempatan yang bagus 

untuk mahasiswa. Selain belajar 
menulis, cara ini bagus untuk me-
nyebarkan khazanah Jawa. Selama 
ini, istilah, benda, atau tokoh Jawa 
belum banyak ditulis,” dukung 
ketua Jurusan Bahasa Jawa, agus 
Yuwono.

Menulis artikel berbahasa Jawa, 

ternyata perlu ketelitian ekstra. 
Pangestika misalnya, harus mencer-
mati satu persatu tanda baca. 
Sebab, artikel bahasa Jawa punya 
penanda bunyi yang beda dengan 
bahasa Indonesia.

“Hahaha. Iya. Sudah tiga jam 
baru dapat dua artikel nih,” ungkap-
nya, sambil meluruskan kaki.

Bintang film Christian Soegiono, 
yang didapuk Wikipedia menjadi 
duta pengetahuan bebas menutur-
kan, Wikipedia memfasilitasi maha-
siswa berbagai informasi.

“Segala jenis pengetahuan ber-
hak diketahui oleh semua orang. 
Bebaskan pengetahuan dengan 
menulis di Wikipedia. kalian sung-
guh berkontribusi untuk mengisi 
konten bahasa Jawa yang menjadi 
salah satu pengembangan versi 
Wikipedia,” ungkapnya.

Chritian  sendiri, meski tidak 
dalam bahasa Jawa, mengaku be-
lakangan kerap menulis di Wikipe-
dia. “Biasanya nulis tentang arsitek-
tur atau tata kota, karena saya suka 
jalan-jalan,” pungkasnya. *

Berbahasa Jawa di Wikipedia, 
sumangga... 

sejak bendera start 
dikibarkan, tidak 

kurang dari 2.000 tu-
lisan berbahasa Jawa 
diunggah oleh maha-

siswa dan dosen di 
Wikipedia

Papad Limpad, lomba menulis artikel bahasa Jawa. Menguji kualitas dan daya 
tahan mahasiswa menulis.

Detak akaDemika/SiHoNo
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ketegangan berakhir su-
dah. tapi keletihan masih 
terasa setelah berhari-hari, 

dengan perasaan waswas mereka 
melengkapi dan menyempurnakan 
segala berkas yang dimiliki untuk 
sebuah audit menyeluruh.

kabar dari Gedung H tentang 
direkomendasikannya Unnes mem-
peroleh ISO 9001:2008  dan IWa 
2:2007, tak urung membuat banyak 
pihak lega. Betapa kerja lembur se-
lama berhari-hari tak sia-sia.

audit sistem penjaminan mutu 
perguruan tinggi (SPMPt) yang 
berlangsung 5-7 Oktober 2011 itu 
memang terbilang komplet deng-
an melibatkan hampir semua 
unit kerja. Ruang lingkup sertifi-
kasi meliputi kegiatan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat. ada 49 program studi 
S1, 8 fakultas, Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian pada Masyarakat, 
Badan Penjaminan Mutu, Badan 
Pengembang teknologi Informasi 
dan komunikasi (BPtIk), UPt 
Perpustakaaan, Biro administarsi 
Umum dan keuangan (BaUk), dan 
Biri administrasi akademik kema-
hasiswaan dan kerjasama (Baakk).

 “Walaupun tidak ada temuan 
mayor, masih ada temuan minor 
dan observasi yang segera dibuat 
action plan-nya, sehingga kurang 
lebih sebulan dari sekarang kita 
resmi  menerima sertifikasi,” ujar 
Sekretaris BPM Unnes agung Yu-
lianto.

atas nama lembaga, pihaknya 
juga menyampaiakan ucapan terima 
kasih dan penghargaan kepada 
semua pihak yang telah terlibat 
langsung dalam audit sertifikasi 

SMM ISO.  ”akhirnya setelah me-
lalui berbagai persiapan  sejak april 
2011, berdasarkan audit summary 
report pada mean assessment din-
yatakan Unnes direkomendasikan 
mendapatkan sertifikasi,” katanya.

Dia menjelaskan, mean as-
sessment dilaksanakan oleh em-

pat auditor dari Pt SGS, badan 
sertifikasi yang berpusat di Jakarta. 
“Dalam pelaksanaanya, para auditor 
melakukan klarifikasi yang terkait 
dengan dokumen akademik, baik itu 
sasaran dan rencana mutu maupun 
prosedur mutu yang digunakan,” 
katanya.

terkait sasaran dan rencana 
mutu, lanjut agung, diperiksa 
proses nya mencapai indikator sa-
saran atau target. “kalau tidak ter-
capai, bagaimana action plan-nya 
sebagai upaya tindak lanjut perbai-
kan ke depan dari target yang tidak 
tercapai.”

Disebutkan pula, auditor meng-
gunakan metode yang berbeda 
ketika mendapatkan temuan. “ada 
yang menilai dari aspek adminis-
trasinya. ada yang dari aspek pelak-
sanaan proses pembelajaran di ke-
las dan ada yang melihat bagaimana 
pelayan an di laboratorium serta 
aspek sarana prasarana pembelaja-
ran.”

Meskipun secara keseluruhan 
memenuhi standar, dari hasil audit 
masih ditemukan metode pembela-
jaran di kelas kurang variatif, seper-
ti banyak mahasiswa mengantuk, 
sibuk menulis materi di slide yang 
seharusnya tidak perlu ditulis ulang 
cukup ditulis yang disampaikan 
dosen.*

Melalui berbagai per-
siapan  sejak april 2011, 

berdasarkan audit 
summary report pada 

mean assessment Unnes 
direkomendasikan 

mendapatkan sertifikasi

Rekomendasi ISO 9001:2008 
untuk Kualitas Layanan 

Dinilai pantas untuk disertifikasi, Unnes pun 
direkomensasikan menerima memperoleh iso 
9001:2008  dan iWa 2:2007. satu lagi pengakuan.

SUCIPtO HaDI PURNOMO
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teLekoNFereNSi

Menggulung Jarak 
Antarkampus 

Selain kampus pusat Sekaran, 
Bendan, dan Jalan kelud Semarang, 
Unnes juga memiliki kampus Pendi-
dikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
di Ngaliyan Semarang dan kota 
tegal. Untuk yang disebut terakhir, 
jaraknya bahkan lebih dari 160 km 
dari kampus pusat di Sekaran. Pal-
ing tidak, dibutuhkan tiga jam un-
tuk sampai di sana.

“Namun jarak itu kini tak lagi 
menjadi kendala untuk melakukan 
koordinasi. Dengan telekonferensi, 

koordinasi bisa dilakukan kapan 
saja dari kampus Sekaran,” kata 
Rektor Prof Dr Sudijono Sastroat-
modjo MSi, di ruang kerjanya, ses-
aat setelah melakukan telekonfer-
ensi dengan dosen, mahasiswa, dan 
dan karyawan PGSD tegal.

telekonferensi itu berlangsung 
satu jam lebih. Dipandu oleh Dekan 
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 
Drs Hardjono MPd yang berada di 
tegal, Rektor menyampaikan arah-
an. Secara khusus, Rektor meng-

ingatkan perlunya para dosen PGSD 
untuk lebih banyak terlibat dalam 
kegiatan penelitian dan pengabdian. 

“Dengan begitu, akan lebih leng-
kap untuk melakukan tridarma per-
guruan tinggi tanpa mengabaikan 
kegiatan utama untuk melakukan 
pembelajaran,” kata Rektor yang 
didampingi Pembantu Rektor I Drs 
agus Wahyudin MSi, Pembantu 
Rektor II Drs Wahyono MM, dan 
Pembantu Rektor IV Prof Dr Fathur 
Rokhman MHum.

arahan pun berlanjut dengan 
tanya jawab yang melibatkan sejum-
lah dosen dan mahasiswa. Beberapa 
persoalan mereka angkat, mulai 
dari keharusan berupacara bagi 
para mahasiswa dan dosen PGSD 
setiap Senin, sarana pembelajaran, 
hingga publikasi tentang PGSD 
kampus tegal semenjak masa pe-
nerimaan mahasiswa baru.

Serasa berada dalam satu ruang, 
tak jarang Rektor juga melontarkan 
beberapa guyonan segar yang segera 
saja disambut tawa para dosen dan 
mahasiswa. Sementara dengan 
zooming, Rektor juga bisa mencer-
mati siapa saja dosen yang hadir 
dalam telekonfensi itu.

“Ini merupakan sarana yang 
efisien tapi sekaligus juga efektif un-
tuk membangun komunikasi secara 
intensif. Jumlah mahasiswa PGSD 
di kampus tegal dan Ngaliyan ri-
buan. karena itu, meski berajarak, 

Jarak antarkampus tak lagi jadi masalah untuk berkoordinasi. 
telekonferensi solusinya.

SUCIPtO HaDI PURNOMO
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“Meski berjarak, komu-
nikasi harus diinten-

sifkan dengan pola 
seperti ini”

SUDIJONO SaStROatMODJO

komunikasi harus diintensifkan 
dengan pola seperti ini,” kata Rek-
tor.

Sekadar catatan, sepekan sebe-
lumnya Rektor juga melakukan hal 
yang sama dengan para peneglola, 
dosen, karyawan, dan mahasiswa 
PGSD Ngaliyan. PGSD sendiri 
merupakan program studi paling 
diminati saat seleksi penerimaan 
mahasiswa baru, beberapa bulan 
lalu.*
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ketua Badan Pembina 
Olahraga Mahasiswa 
(BaPOMI) Jateng Masrukhi 

melangkah mantap dari tribun. Ia 
seperti tak sabar menyalami Sapto 
Nugroho, atlet renang yang baru 
saja mendulang medali emas.

tak berlebihan jika Pembantu 
Rektor Bidang kemahasiswaan 
Unnes ini begitu gembira. Sebab, 
atlet binaanya berhasil mendulang 
2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu 
sekaligus hari itu. Dengan 
perolehan 18 medali emas, 17 perak, 
dan 14 perunggu, Jateng akhirnya 
menduduki runner up.

“Alhamdulillah, kita berhasil 
memenuhi target se-bagai peringkat 
kedua,” kata Prof Masrukhi.

Perolehan medali Jateng 
terbanyak disumbang dari cabang 
renang. total, cabang yang gelar  
di Sekolah Harapan Utama kota 
Batam itu 7 emas, 3 perak, dan 2 
perunggu. 

andika Surya adhi menyumbang 
emas pada nomor 200 m gaya 
bebas pa, Sapto Nugroho (200 m 
ganti perorangan pa), sementara 
Christian Pandu P, angga Widya, 
Sapto Nugroho, dan andikaSurya 
a menyumbang emas dari nomor 
estafet 4 x 100 m pa

Mengantar Jateng 
Runner Up Pomnas
Mengirim 41 atlet, Unnes jadi tulang punggung 
Jateng di Pomnas 2011. Target runner up tercapai.

D
e

ta
k

 a
k

a
D

e
m

ik
a 

/S
iH

o
N

o

“Sejak awal kita memang 
menargetkan sedikit, sekitar tiga 
sampai empat emas. tapi setelah 
kita training bersama dengan waktu 
yang relatif singkat, hanya satu 
minggu, diberi motivasi yang lebih, 
dan mengutamakan kebersamaan, 
akhirnya kita melampaui target,” 
kata Bambang Haryanto, pelatih 
cabang olahraga tersebut

Menduduki posisi kedua terasa 
istimewa karena Jateng hanya 
mengirimkan 153 atletnya. Provinsi 
terbanyak mengirimkan atletnya 
adalah Sumatera Barat (Sumbar) 
dengan 220 orang, diikuti Jawa 
timur (186), DkI Jakarta (179) 
, Sumatera Selatan (Sumsel) 161 
peserta.

“Sebanyak 153 atlet didampingi 
36 pelatih dari 23 perguruan 

tinggi negeri dan swasta. Mereka 
bertanding dalam 10 cabang 
olahraga, yakni bulutangkis, 
bola basket, renang, pencak silat, 
atletik, sepak takraw, bola voli, 
karate, futsal, dan catur,” lanjut 
Masrukhi. Dari jumlah tersebut, 
Unnes menjadi penyumbang atlet 
terbanyak dengan mengirim 41 
atletnya.

Dua tahun sebelumnya di 
Palembang, kontingen Jateng 
merebut 26 medali emas, 28 perak, 
dan 31 perunggu. Jateng dikalahkan 
DkI Jakarta yang tampil sebagai 
juara umum dengan selisih empat 
medali emas.

Pesta olahraga multievent dua 
tahunan untuk mahasiswa tingkat 
nasional itu diikuti 2.400 peserta 
dari 32 provinsi. *

SIHONO
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Jumat (30/9) malam, di 
gedung Direktorat Jenderal 
Pendidikan tinggi, Jakarta, 

Menteri Pendidikan Nasional  M 
Nuh berbicara di depan para 
rektor lembaga pendidikan tenaga 
kependidikan (LPtk) dan kepala 
Dinas Pendidikan. Salah satunya 
tentang rencana  program Maju 
Bersama Mencerdaskan Indonesia.

setahun mengajar di wilayah pelosok, tiket Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
terkantungi.  selain bebas biaya selama pendidikan, terbuka lebar 
kans diangkat jadi guru negeri. 

Para rektor takzim menerima 
arahan sang Menteri. Para kepala 
dinas, yang berasal dari aceh, 
Papua, Sulawesi Selatan, dan Nusa 
tenggara timur pun setali tiga 
uang, bahkan manggut-manggut, 
pertanda  memahami atau sekaligus 
menyetujui.  

Segera setelah itu, Direktorat 
Pendidik dan tenaga kependidikan  

yang notabene punya gawe, 
menjadi pihak yang paling 
sibuk. Maklumlah, dihitung 
dari tanggal ketika program itu 
“disosialisasikan” hingga nanti 
para sarjana fresh graduate itu 
diberangkatkan, waktunya begitu 
pendek. Sesuai dengan rencana, 21 
November mendatang mereka akan 
diberangkatkan ke wilayah tujuan.

ke Pelosok kita kan Mengajar
MaJU BeRsaMa 
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ke Pelosok kita kan Mengajar

Percepatan
Maju Bersama Mencerdaskan 

Indonesia merupakan program 
pengabdian sarjana pendidikan 
untuk berpartisipasi dalam 
percepatan pembangunan 
pendidikan di daerah terdepan, 
terluar, dan tertinggal (3t) di negeri 
ini. tak kurang dari 3.500 sarjana 
pendidikan bakal direkrut dan 

diberangkatkan untuk program ini. 
Program ini sekaligus dimaksudkan 
sebagai pembekalan untuk 
penyiapan guru profesional.

kemunculan program ini, kata 
Direktur Pendidik dan tenaga 
kependidikan Supriadi Rustad 
tak lepas dari permasalahan 
pendidikan yang senantiasa 
membelit wilayah tersebut. “antara 
lain kekurangan guru, disparitas 
kualitas,  mismatched, distribusi 
tidak merata,  tingginya angka putus 
sekolah,  dan rendahnya angka 
partisipasi sekolah,” katanya.

alasan lainnya, peningkatan 
mutu 
pendidikan 
di wilayah itu 
perlu dikelola 
secara khusus 
dan sungguh-
sungguh. 
“apalagi 
daerah 3t 
memiliki peran  strategis dalam 
memperkokoh ketahanan nasional 
dan keutuhan NkRI. Dengan begitu, 
perlu percepatan pembangunan 
pendidikan di daerah 3t dengan 
memberdayakan sarjana pendidikan 
dalam rangka pembekalan calon 
pendidik  profesional melalui 
program ini,” katanya.

Bukan Baru
Sesungguhnya Maju Bersama 

bukanlah yang pertama sebagai 
program mengajar di wilayah 
pelosok. Lebih-lebih sebagai 
program pengiriman orang kampus 
ke daerah yang disebut 3t itu.

tahun 1950,  untuk mengurangi 
perbedaan kemajuan antara Jawa 
dengan luar Jawa, pemerintah 
meluncurkan program Pengerahan 
tenaga Mahasiswa (PtM). tahun 
1971/1972, UGM, Universitas 
Hasanuddin, dan Universitas 
andalas ditunjuk sebagai proyek 
perintis kegiatan Pengabdian 
Mahasiswa pada Masyarakat. 

tahun 1973, IPB meluncurkan 
program Bimbingan Massal 
(Bimas) dan tenaga kerja Sukarela 
(tkS) yang dikoordinasikan oleh 
Badan Urusan tenaga Sukarela 
Indonesia (BUtSI). Di luar itu, 
Departemen Pendidikan Nasional 
juga mempunyai pengalaman  
mengerahkan Sarjana Penggerak 

Pembangunan Pedesaan (SP3).
Sudah tentu yang tidak bisa 

dilupakan adalah Indonesia 
Mengajar yang dimotori anies 
Baswedan. Namun bedanya, jika 
Indonesia Mengajar membuka 
kesempatan bagi sarjana lulusan 
program studi apa saja, Maju 
Bersama mematok syarat utama 
sarjana kependidikan. Maklumlah, 
muara program ini adalah lahirnya 
pendidik profesional. Sebab, setelah 
setahun mengabdi, mereka akan 
mendapatkan tiket sekaligus diayai 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Guru (PPG) di LPtk tempat ia 

mendaftarkan diri 
di program ini.

Syarat lain 
untuk mengikuti 
program ini, 
“setua-tuanya” 
lulusan 2008 
plus dari 
program studi 

yang terakreditasi. Lagi pula, 
sesuai dengan mata pelajaran yang 
dibutuhkan.

anda tertarik mengikuti 
program ini? anda bisa 
mendaftarkan diri ke salah 
satu dari 12 LPtk. Lembaga itu 
adalah Universitas Negeri medan 
(Unimed), Universitas Negeri 
Padang (UNP), Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ), Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI), 
Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY), dan Universitas negeri 
Semarang (Unnes). Selain itu, 
Universitas negeri Surabaya 
(Unesa), Universitas Negeri 
Malang (UM), Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undiksha), 
Universitas Negeri Makassar 
(UNM), Universitas Negeri Manado 
(Unima), dan Universitas negeri 
Gorontalo (UNG).

Ya, lebih dari  sekadar untuk 
memenuhi kebutuhan guru 
di wilayah pelosok, lebih pula 
dari sekadar menyiapkan guru 
profesional, dalam program ini 
terkandung niat mulia: menjaga 
NkRI sekaligus melakukan 
pencerdasan di tapal batas negara.*

Tak kurang dari 3.500 
sarjana pendidikan 
bakal direkrut dan 

diberangkatkan untuk 
program ini. 
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Belakangan Udik Sudianto 
suka tidur lebih awal. Pukul 
sepuluh malam, mahasiswa 

Jurusan teknik Elektro Ft Unnes 
ini sudah membaringkan tubuhnya 
di atas ranjang. Maklum, di tempat 
tinggal sementara yang sekaligus 
menjadi tempatnya kkN, Musi 
Banyuasin, malam selalu sepi. ti-
dak ada ingar bingar seperti yang 
selalu dilihatnya ketika di kampus 
Sekaran.

“kalau malam listrik redup. 
Mau nge-charge laptop saja sering 
panas. Listriknya cuma 170 volt,” 
katanya.

tempat kkN Udik berjarak 25 
kilometer dari Sekayu, kabupaten 
Musi Banyuasin. Sejak dikirim ke 
sana, ia lebih banyak menghabiskan 
waktunya di sekolah.

“Melatih siswa dan guru meng-
gunakan ICt. kkN kami kan peni-
ngkatan profesionalisme guru,” ka-
tanya, ketika dihubungi via telepon, 
Selasa (11/10) siang.

Beruntung, Udik menemukan 
kontrakan tak jauh dari sekolah 

Mengabdi Hingga ke Musi
Melakukan kuliah kerja nyata (kkn) bisa juga di luar Jawa. 
Lebih jauh, lebih lama.

tempatnya mengabdi. Jaraknya 
hanya 100 meter. Setiap pagi, ia ja-
lan kaki melintasi kebun karet yang 
lebat dan lembap.

Udik tak sendiri. tahun ini 
Unnes mengirim 25 mahasiswa 
kkN ke Sumatera Selatan. Selain 
Musi Banyuasin, 25 mahasia terse-
but dikirim ke Muara Enim, Musi 
Rawas, dan Ogan komering Ilir.

“Setiap mahasiswa mendam-
pingi satu sekolah selama lima 
bulan. Rentang waktu tersebut jauh 
lebih lama dibandingkan dengan 
program kkN lainnya yang hanya 
berkisar 45 hari,” terang ketua Sat-
gas kkN, Mashuri.

kepala Pusat Pengembangan 
kkN Drs Sutaryono berharap, 
mahasiswa yang kkN di Sumatera 
Selatan bisa mendampingi sekolah 
mengembangkan pembelajaran 
berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi (tIk). Pasalnya, se-
jumlah SMk di luar Jawa hingga 
kini diteng arai masih mengalami 
kendala.

 “kkN Pendampingan SMk 

adalah kerja sama Unnes dengan 
Direktorat Pembinaan SMk. Se-
lama di lokasi, mereka diharap 
mendampingi untuk meningkatkan 
profesionalisme tenaga pengajar 
berbasis tIk,” tuturnya.

“Sekolah tempat mereka menga-
jar, sudah dipilih oleh Direktorat,” 
tambah Hamunangan Silanggan, 
Dosen Pendamping Lapangan 
(DPL) tim kkN Sumatera Selatan.

Selain kkN alternatif ke Suma-
tera Selatan, tahun 2011 Unnes juga 
melaksanakan kkN Mandiri dan 
alternatif seperti biasanya. kkN 
alater natif Mandiri dilaksanakan di 
dua daerah, yakni kabupaten Sema-
rang dan kendal. Sedangkan kkN 
alternatif kerja Sama yang terdiri 
atas kkN Vokasi dilakukan di tiga 
desa di kabupaten Pemalang. Se-
dikitnya 1.347 mahasiswa terlibat.

“Berbeda dengan pendampingan 
SMk. Mahasiswa kkN Vokasi di-
harapkan mampu mengembangkan 
potensi kewirausahaan di daerah 
setempat,” lanjut Sutaryono. *

kkN LUaR Jawa

SatRIa PEtUGURaN

Detak akaDemika/SiHoNo
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kamis (8/9) pagi itu, empat 
mahasiswa S2 Universitas 
Negeri Semarang (Unnes) 

diberangkatkan untuk mengikuti 
Dual Master’s Degree Program. 
Mereka  berangkatan ke Ohio State 
University amerika Serikat. Mereka 
dilepas oleh Pembantu Rektor 
Bidang akademik agus Wahyudin, 
Direktur Program Pascasarjana 
Prof Samsudi, dan ketua Program 
Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris 
Djoko Sutopo, di rektorat kampus 
Sekaran.

Djoko Sutopo menyampaikan, 
mereka berangkat untuk menempuh 
studi di Ohio State University, 
Indiana University, dan Illionis 
University at Urbana Champaign 
selama dua semester setelah 
sebelumnya menempuh kuliah satu 
semester di Unnes yang diampu 
oleh dosen dari Ohio State, Indiana, 
dan Illionis University.

Sekembali mereka ke tanah air, 
mereka akan menempuh kuliah 
satu semester di Unnes untuk 
menyelesaikan tesis. “Jika semua 
rangkaian program studi tersebut 
telah terpenuhi, mereka berhak 
menyandang gelar Ma (Master of 

art) dari Ohio State University dan 
MPd (Magister Pendidikan) dari 
Unnes,” katanya.

keempat mahasiswa tersebut 
adalah Pasca Kalisa, Steffie Mega 
Mahardhika, Fatona Suraya, dan 
kristiandi. Program studi yang 
mereka tempuh adalah Second/
Foreign Language Education 
dan Early and Middle Childhood 
Education.

Program ini dalam rangka 
kerjasama Unnes dengan Ohio 
State khususnya dan Unsintec (US/
Indonesia teacher Consortium) 
yang beranggotakan tiga Universitas 
di amerika Serikat (Ohio State 
University, Indiana University, 
dan Illionis University at Urbana 
Champaign) serta 12 Universitas 
di Indonesia yang salah satunya 
Unnes. 

Menurut Pembantu Rektor 
Bidang Pengembangan dan kerja 
Sama (PR IV) Unnes Prof Fathur 
Rokhman, double degree program 
merupakan bagian dari upaya untuk 
mengutkan visi internasionalisasi  
Unnes.

Dia mengungkapkan, selama 
ini Unnes telah melakukan 

double degree, kuliah di Unnes 
kuliah Pula di amerika
dua status mereka punyai, mahasiswa Unnes 
sekaligus mahasiswa ohio state University. dua 
gelar master kelak termiliki.

berbagai upaya untuk itu. “Selain 
double degree akuntansi Fakultas 
Ekonomi, Matematika FMIPa, 
dan Program Pascasarjana, kita 
juga sudah  masuk orbit world 
class university ala Webometrics,” 
katanya.

Selain itu, lanjut PR IV, 
Unnes terus mendorong dan 
memfasilitasi dosen untuk studi 
lanjut ke luar negeri. “Pak Rektor 
bahkan selalu wanti-wanti, dosen 
yang usianya  kurang dari 35 
tahun  harus studi  lanjut di luar 
negeri. Mulai tahun 2011 ini ada 
tambahan lagi 16 dosen yang 
dibiayai untuk studi ke luar negeri,” 
katanya.*

Fathur Rohman

KERJA SAMA

DWI SULIStIaWaN
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SudIjoNo SASTRoATModjo: 

Ini Amanat Konstitusi 
tak bisa Ditunda-tunda Lagi! 

WAWANCARA

keTika tahun lalu sejumlah pemimpin perguruan tinggi 
“masih pikir-pikir dulu” untuk menyalurkan beasiswa Bidik Misi, Prof Dr Sudijono 
Sastroatmodjo justru langsung mengatakan, “Berapa pun kami terima dan salurkan.” 
Setahun berikutnya, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) bahkan 
mencanangkan 20% bangku kuliah untuk mahasiswa dari keluarga tak mampu secara 
ekonomi yang disertai pembebasan dari segala biaya kuliah.

Sudijono Sastroatmodjo
Lahir di Pacitan, 15 Agustus 1952. Menyelesaikan studi Sarjana Pendi-
dikan di IKIP Semarang (1981), S2 Studi Pembangunan UKSW Salatiga 
(2000), dan S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2005). Kariernya dim-
ulai sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pen-
getahuan Sosial (FPIPS) IKIP Semarang (1993-1996), kemudian Dekan 
FPIPS IKIP Semarang/ Unnes. Pernah pula menjadi Sekretaris Jenderal 
Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HISPISI).

B
erikut petikan 
wawancara dengan 
rektor yang dikenal 
gemar menanam, 

berjalan kaki, dan bersepeda 
di kampus ini. kepada Detak 
Akademika, Prof Sudijono 
bertutur tentang upaya Unnes 
untuk mewujudkan amanat 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 
tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan 

itu.
Mengapa terburu-terburu 

untuk mewujudkan amanat PP itu 
di universitas yang Anda pimpin?

Berkali-kali saya katakan 
komitmen kita untuk menjadi 
universitas yang asas. apa 
artinya taat asas? taat asas itu 
artinya menjalankan segala 
kebijakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Jika 
PP mengatakan seperti itu, itu 
pula yang harus kita lakukan. 
Jika aturan mengamanatkan 

sekarang juga, sekarang juga kita 
harus melakukannya, tidak boleh 
menunda-nunda. 

Ada alasan lain di luar sebagai 
amanat konstitusi?

Saya kira semua di antara kita 
tidak ada yang berkeberatan bahkan 
bersepakat bahwa mereka yang 
kekurangan secara ekonomi juga 
memiliki hak yang sama untuk 
memperoleh layanan pendidikan. 
Lagi-lagi untuk hal ini kita akan 
dengan mudah menemukan 
rujukannya dalam UUD 1945.

Boleh saja ada yang mengatakan 
pemerintah kurang memerhatikan 
mereka dalam pendidikan. 
Namun  secara objektif harus 
dicatat, upaya pemerintah untuk 
memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada setiap warga negara 
untuk mendapatkan pendidikan 
hingga jenjang tertinggi tak pernah 
berhenti. Bahwa di antara itu masih 
ada kekurangannya, upaya untuk 
mengatasi kekurangan itu juga tidak 

pernah mandek.
keluarnya PP Nomor 66 tahun 

2010 merupakan wujud political 
will untuk memberikan pemihakan 
terhadap mereka. Sebagai institusi 
pemerintah, sekaligus sebagai 
tangan panjang pemerintah pusat, 
tentu kita tidak boleh tinggal 
diam, tapi harus secara optimal 
mewujudkannya. Lembaga 
perguruan tinggi negeri memang 
memiliki tanggung jawab moral 
untuk mewujudkan hal itu.

Ada kalkulasi yang terkait 
dengan betapa urgennya 
mewujudkan amanat konstitusi 
ini?

ada memang catatan yang 
menyebutkan bahwa pada tahun 
2003, jumlah mahasiswa miskin 
di seluruh Indonesia hanya 0,98%. 
tahun 2008 bahkan jumlahnya 
meningkat menjadi sebanyak 3% 
dan 2009 meningkat menjadi 6%. 

Sementara itu, tak bisa 
dimungkiri bahwa ada saja 
mahasiswa yang kesulitan untuk 
membayar biaya kuliah sehingga 
harus minta keringanan, penundaan, 
ataupun pembebasan. Padahal, di 
antara mereka yang mengalami 
kesulitan finansial itu, tak jarang 
memiliki prestasi akademik maupun 
nonakedemik yang bagus. Jika 
sampai mereka tidak bisa mengakses 
pendidikan  tinggi atau sampai drop 
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“Terwujudnya Unnes 
sebagai universitas 
konservasi bertaraf in-
ternasional yang sehat, 
unggul, dan sejahtera  
pada tahun 2014.”

Detak akaDemika/SUCiPto HaDi PUrNomo

out, sungguh terlalu sayang. Mereka 
adalah aset bangsa. karena itu, saat 
penyerahan Bidik Misi beberapa 
waktu lalu saya katakan, jangan 
sampai ada yang berhenti kuliah 
gara-gara tidak bisa membayar uang 
kuliah.

Tentang Bidik Misi, tampaknya 
Anda tak perlu pikir panjang untuk 
menyalurkan semuanya, padahal 
sejumlah pemimpin perguruan 
tinggi sempat menyatakan rugi 
kalau terlalu banyak ambil kuota 
beasiswa ini.

Untuk urusan beasiswa ini 
sesungguhnya tidak semestinya kita 
bicara soal untung-rugi. Bukankah 
selama ini, bagi perguruan tinggi 
negeri, support pemerintah sudah 
demikian luar biasa. apalagi 
beasiswa Bidik Misi ini asalnya 
juga dari kementerian Pendidikan 
Nasional.

kami saat itu memandang 
beasiswa Bidik Misi meruapakan 
upaya pemerintah untuk 

mendorong perguruan tinggi 
memberikan porsi secara memadai 
penyediaan bangku kuliahnya bagi 
mereka yang tidak mampu secara 
ekonomi, sekaligus membebaskan 
biayanya. Ibarat anak kecil, dengan 
Bidik Misi, kita itu ditetah, dituntun 
untuk berjalan.

Benar memang, jika sekarang 
Unnes bisa mewujudkan 20% 
bangku ini untuk mahasiswa 
baru yang berasal dari golongan 
lemah secara ekonomi sekaligus 
membebaskan mereka dari biaya 
kuliah, sesungguhkan tak lepas 
dari Bidik Misi. tahun ini saja, 
setelah  mendapatkan kuota 450, 

kita mendapatkan 1.000, sehingga 
total untuk mahasiswa angkatan 
2011 sebanyak 1.450 orang. Dengan 
jumlah itu memang belum 20%. 

Gayung bersambut. Dewan 
Pertimbangan Unnes, sebagai 
badan baru yang lagi-lagi hadir 
sebagai amanat konstitusi yang 
tugasnya mengontrol rektor di 
bidang nonakademik, memberikan 
dperhatian dan dukungan luar 
biasa. Dana itu yang kemudian akan 
kita kelola dalam rekening dana 
setia kawan Beasiswa Masyarakat. 
target pemenuhan 20% untuk 
mereka yang tidak beruntung 
secara ekonomi pun terpenuhi. 
Alhamdulillah, kita bisa memenuhi 
amanat konstitusi. Hidup 
Universitas konservasi.*

SUCIPtO HaDI PURNOMO
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Pantang 
Bermotor 
di Kampus 
Konservasi
Rektor mengimbau para pejabat tak 

memarkir kendaraan bermotor di 

dekat rektorat atau dekanat. Perin-

tah halus agar mereka berjalan kaki 

atau bersepeda di dalam kampus.

HaRRY Pramono, Dekan Fakultas Ilmu 
keolahragaan (FIk) Unnes sebenarnya punya 
mobil dinas kijang Inova. tapi belakangan, 
ketika beraktivitas di kampus, ia lebih akrab 
dengan sepeda lipatnya. Mengenakan helm 
sporty dan tas punggung, di dalam kampus ia 
selalu terlihat berjalan kaki atau nggowes.

kantor Harry di FIk memang agak jauh 
dari Rektorat. karena itu, saat ada keperluan 
di Rektorat, ia memilih menggunakan sepeda. 
Sementara mobilnya, terparkir di arel parkir 
Masjid Ulul albab –sebuah tempat yang boleh 
dibilang “di luar” kampus.

“Sudah lama saya suka nggowes. Makanya, 
waktu universitas menyampaikan imbauan 
supaya para pejabat tidak memarkir kendaraan 
bermotornya di dalam kampus, saya tambah 
semangat untuk naik sepeda,” katanya, Jumat 
(7/10), sesaat setelah mengayuh sepeda dari 
rumahnya di Jalan kenconowungu Semarang 
sampai kampus Sekaran. tak kurang dari 10 
kilometer jarak yang ia tempuh dengan medan 
hampir separuhnya menanjak.

Harry tak sendiri. Iring-iringan bersepeda 
atau berjalan para pejabat, mulai dari rektor, 

PeJaBaT UNNes

Detak akaDemika Oktober - Desember 201128
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pembantu rektor, dekan, ketua 
lembaga, pembantu dekan, kepala 
biro, ketua badan, kepala UPt, 
kepala bagian, kepala subbagian, 
hingga ketua jurusan setiap pagi, 
makin jamak saja ditemukan di 
kampus konservasi.   

Memang tak ada kewajiban 
bagi dosen dan karyawan Unnes, 
termasuk para pejabat, untuk 
bersepeda atau berjalan kaki di 
dalam kampus. tapi imbauan 
Rektor yang disampaikan awal 
September lalu, agaknya mendapat 
sambutan positif. Sontak saja parkir 
belakang gedung H, yang biasanya 
penuh sesak oleh mobil para 
pejabat, berubah jadi lengang oleh 
mobil-mobil itu.

Pekewuh
“Yen bisa, dipek rumangsane 

(Jika bisa, diambil rasa ewuh 
pekewuh-nya-Red),” begitu Rektor 

Sudijono Sastroatmodjo kerap 
kali berkata tentang beberapa 
kebijakannya, termasuk untuk 
memberikan aksentuasi terhadap 
visi konservasi ini.

Rektor sendiri tampaknya tak 
mengobral kata atau menggunakan 
jurus paksaan untuk gerakan ini, 
melainkan dengan memberikan 
contoh nyata. Dari parkir Masjid 
Ulul albab ke Rektorat, tak 
memandang itu pagi, siang, atau 
senja hari, orang nomor satu itu 
selalu berjalan kaki. Sedangkan 
untuk mobilitasnya ke beberapa 
fakultas, yang notabene jaraknya 
bisa mencapai satu kilometer lebih, 
nggowes hamper selalu jadi pilihan. 

“kami mencatat populasi 
sepeda motor di lingkungan Unnes 
sudah sangat banyak, sehingga 
dikhawatirkan akan memperparah 
polusi udara di kawasan kampus 
ini,” kata Sudijono, pada sebuah 
kesempatan.

Sambutan hangat juga tampak 
dalam jajak pendapat yang 
dilakukan unnes.ac.id, Januari 
silam. Dari 230 responden, 211 
orang atau 92% menyatakan 
setuju dosen dan karyawan 
bersepeda. Sisanya, 17 suara atau 
7% menyatakan tidak setuju, 

sedangkan 2 suara (1%) menyatakan 
tidak tahu.

Selain bersepeda, jalan kaki 
juga tengah menjadi perhatian 
Unnes supaya mentradisi. Untuk 
mendukungnya, pedestrian yang 
menghubungkan antarfakultas 
telah dibangun. Sementara trotoar 
kini menjadi lebih nyaman setelah 
dipaving.

“Pagi kuliah di FBS, siang di 
FMIPa. Dulu saya pilih gunakan 
motor karena harus muter. 
Sekarang kan sudah ada jalan 
tembus,” kata Evi Widyowati, 
mahasiswa Jurusan Seni Drama, 
tari, dan Musik FBS.

Persoalannya, jika nggowes dan 
jalan kaki sudah menjadi tradisi, 
apakah infratrukturnya sudah siap? 
Misalnya, di mana mahasiswa, 
dosen, karyawan memarkir 
kendaraan bermotornya?

Heri Suroso dari Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) mengatakan, 
selain pembangunan lapangan 
parkir di samping Bank BNI, 
pihaknya tengah mempersiapkan 
infrastruktur lain. “kanopi di 
sepanjang jalur pedestrian itu 
penting. Biar para pejalan kaki tidak 
panas,” katanya.*
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PeRTeMUan para menteri 
kebudayaan se-aSEaN 7-11 Oktober 
di Semarang membuat kesibukan 
Yeni amalia makin menumpuk.

Betapa tidak, mahasiswa 
Manajemen Unnes yang juga 
Denok Semarang 2011 ini harus 
mempersiapkan diri menyambut 
delegasi dari 10 negara aSEaN itu. 
apalagi, ia juga mesti memandu 
tetamu mengelilingi kota Semarang.

“tempat pertama yang paling 
aku rekomendasikan kuil Sam Po 
kong,” katanya pada Rabu (5/10) 

sore. “Nilai historisnya kental. 
Perjalanan Laksamanan Cheng Ho 
ke Jawa adalah perjalanan besar,” 
lanjutnya.

Namun, jauh-jauh hari Yeni 
mewanti-wanti diri sendiri supaya 
tidak berlebihan berpromosi. Ia 
tak ingin promosinya sekadar 
pemanis. Menurut gadis kelahiran 
Blora ini, promosi mesti didukung 
pembenahan yang sungguh-
sungguh. Infrastruktur wisata tak 
kalah pentingnya.

“kota Lama, misalnya, punya 

pesona yang tak bakal habis. 
tapi sekarang masih sering 
rob. kalau mau promosi efektif, 
pembenahannya harus serius,” 
lanjutnya, tak kalah serius.

tambah Yeni, kedatangan 
menteri kebudayaan negara-negara 
aSEaN adalah kesempatan emas. 
Semarang punya kesempatan 
mendunia. 

“tapi syarat tadi harus dipenuhi. 
Serius berbenah!” *

Yeni amalia

BeRBaHasa Inggris tak bisa, 
berbahasa Indonesia begitu pula. 
tapi dengan ketidakmampuan itu, 
bukan berarti Ratsimbazafi Mario 
Patrik, darmasiswa asal Madagaskar 
ini  tak  bisa membangun komuni-
kasi efektif di Universitas konserva-
si --tempatnya kini menimba ilmu.  

tampil di panggung Unnes 

Expo, awal Oktober, Patrik pun 
meniup seruling yang secara khu-
sus ia bawa dari negeri asalnya. 
Lagu Apuse pun mengalun dari 
peranti musik yang ia pegang.

alhasil,  tepuk tangan pun 
dihadiahkan ratusan pengunjung 
yang  sebagian besar mahasiswa 
itu. *

Jangan sekadar Promosi

PERSONA

SatRIa PEtUGURaN

aGUS SP

Detak akaDemika/aGUS SP

Patrick 
seruling Madagaskar
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Gematop, “dukun” Laptop Hilang

Prast kesal bukan main 
ketika laptop salah satu 
temannya hilang, perten-

gahan 2010 lalu. Saat itu ia dna 
teman-temannya sedang lemburan 
di UkM. karena mati lampu mereka 
memilih tidur. Sial, ketika lampu 
kembali menyala, salah satu laptop 
sudah raib. 

“Nyari laptop hilang pasti sulit. 
pertama, laptop mudah dibawa ke 
mana-mana. kedua, laptop tidak 
punya surat keterangan semacam 
StNk,” kata Prast.

Saat itulah Prast mulai menga-
gas software pendeteksi laptop yang 
hilang. Setelah melalui berbagai 
perbaikan, lahirlah Gematop. Gaet 
maling laptop.

Nama Gematop, kata Prast, 
mengandung harapan yang dalam. 
Get dari bahasa Inggris yang tak 
lain adalah bahasa internasional. 
Ia berharap software bikinan-
nya bisa bersaing di pasar 
dunia. 

Memanfaatkan jarin-
gan internet, Gematop 
bekerja dengan 
mengir-

imkan metadata laptop yang hilang 
pada email pemiliknya. Jika lap-
top yang hilang digunakan online, 
metadata otomatis terkirim.

“Pemberitahuan ini berisi lokasi, 
lengkap dengan koordinat di google 
map, juga foto penggunanya,” kata 
Marwanto, anggota Riptek Unnes 
yang didaulat menjadi marketing 
Gematop. “artinya, kalau laptop itu 
dicuri, kita bisa deteksi pelakunya,” 
lanjutnya.

Raih Penghargaan
Digagas pertengahan hingga 

akhir 2010, Gematop telah mem-
peroleh berbagai penghargaan. 
Januari 2011 lalu misalnya, pada 
kompetisi apa yang diselenggara-
kan siapa, Gametop menjadi 

juara 3. 
Setelah 

melalui 
proses 

peny-
em-
pur-

Cukup dengan ongkos Rp 99.000, tiga laptop akan terlacak ke mana pun pencuri 
membawa pergi. Murah dan mudah diaplikasikan. 

“kami menyediakan 
setiap satu serial num-
ber dapat di-install di 

tiga laptop.”

aLI SHODIkIN

naan, Gematop kini siap dipasar-
kan. Harganya Rp99 ribu untuk di-
pasang di tiga komputer. Jika sudah 
memperoleh hak paten, harga ini 
diprediksi akan naik.

Untuk mencegah pembajakan 
Prast dan kawan-kawannya mema-
sang serial number. Untuk mengak-
tifkannya laptop harus terhubung 
dengan server gematop. Dengan 
begitu, aplikasi tidak bisa dibajak.

“kami menyediakan setiap satu 
serial number dapat di-install di 
tiga laptop,” ujar pengembang Ge-
matop dari Unnes, ali Shodikin. 

Namun, pada versi trial user 
tetap dapat menggunakan aplikasi 
tanpa serial number selama 30 hari. 
“Sampai saat ini, alhamdulillah 
kasus pencurian tidak semarak sep-
erti sebelumnya. Mereka yang telah 
menggunakan aplikasi ini lebih 
merasa lebih nyaman,” kata Prast.*

SatRIa PEtUGURaN
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Ke Mana, 
ke Mana, 
ke Mana?

ekalawiyan duduk dengan 
takzim. Masih dalam keadaan 
berkeringat. tak tahu apa yang 

diinginkan ayahnya.
 “Hanya sebatas ini ilmu mema-

nah milik ayah. ayah tidak lagi bisa 
mengajarimu. Jika kau ingin belajar 
memanah lebih jauh, datanglah ke 
kota. Di sana ada Profesor Durna, guru 
memanah yang termasyhur.”

Maka, pemuda desa itu bergegas ke 
kota untuk berguru kepada Profesor 
Durna.

 “Benar namaku Profesor Durna.  
tapi sayang, aku tidak bisa meneri-
mamu sebagai murid. Muridku hanya 
anak-anak bangsawan dari kurawa 
dan Pandawa.”

Pak Dhe Mali agak mlongo men-
dengar cerita saya ini. Seperti ada rasa 

kecewa.
“Itulah yang terjadi pada Si Ragil,” 

timpal Pak Dhe Mali. “tahun kemarin 
ia tidak diterima di universitas yang 
Pak Dhe idam-idamkan. kampusnya 
megah. Semua ruangnya ber-aC. 
Dosen-desannya banyak yang doktor, 
bahkan beberapa sudah profesor sep-
erti Profesor Durna itu. kalau tahun 
depan tidak diterima lagi, terus mau 
ke mana anak itu?”

“tanya ayu ting ting saja Pak 
Dhe. ke mana, ke mana, ke mana?”

“Malah guyon. Ini serius. Harus ke 
mana, coba?”

“Biarlah dia masuk ke universitas 
yang dia inginkan kemarin, to, Pak 
Dhe.”

“Ndak bisa. Harus di universitas 
yang Pak Dhe idam-idamkan. Ndak 
mungkin berhasil dia kalau di univer-
sitas lain. Mau jadi apa, nanti?”

karena Pak Dhe Mali sudah uring-
uringan, saya diam saja. E, ternyata ia 
ikut diam juga. Maka, diam-diam pula, 
saya lanjutkan cerita tetang Ekalawi-
yan tadi.

apakah Ekalawiyan pulang ke 
desa begitu ditolak Durna? tidak jadi 
belajar seperti Si Ragil-nya Pak Dhe 
Mali? tidak. Pantang ia kembali ke 
desa sebelum membawa predikat ahli 
memanah. Malu pada ayahnya. Malu 
pada tetangganya. Malu pada dirinya 
sendiri. Yang ia lakukan kemudian 
adalah pergi ke hutan. Di hutan itulah 

ia membuat patung Durna. tiap 
hari ia berlatih memanah di hada-
pan patung Durna tanpa mengenal 
lelah.

ketika di kota diadakan sayemba-
ra memanah, Ekalawiyan ikut juga. 
Pada babak penyisihan, diam-diam 
Durna—yang waktu itu menjadi 
salah satu juri--memerhatikan Eka-
lawiyan. Durna cemas karena menu-
rutnya Ekalawiyan bisa mengalah-
kan murid kesayangannya, arjuna. 
Maka, dengan mengendap-endap, 
Durna mendekati Ekalawiyan.

“Cara memanahmu bagus, anak 
muda. Siapa namamu?” tanya Pro-
fesor Durna.

“Saya Ekalawiyan.”
“Siapa guru memanahmu kalau 

saya boleh tahu?” 

“Guru saya Profesor Durna.”
kagetlah Durna. tapi kekagetan 

itu disimpannya rapat-rapat. 
 “kalau kau memang benar-

benar muridku, apa yang akan eng-
kau berikan kepadaku sebagai tanda 
baktimu pada seorang guru?”

“apa pun yang Paduka kehen-
daki, akan aku berikan.”

“Baiklah kalau begitu. aku ingin 
kaupotong ibu jari kananmu sebagai 
tanda baktimu kepadaku.”

Ekalawiyan pun memotong ibu 
jari kanannya. Itulah sebabnya ia 
tidak bisa secara tepat menarik bu-
sur panah dan mengarahkan pada 
titik bidikan. Maka, juara memanah 
tetap dipegang arjuna.

“Sayang sekali,” gumam Pak Dhe 
Mali.

“Meskipun tidak jadi juara, ke-
ahlian memanahnya tetap dicatat 
oleh sejarah, Pak Dhe.”

“Jadi, Ekalawiyan itu tidak 
membutuhkan kampus yang megah 
untuk menjadi pemanah ulung, ya 
Om. tidak membutuhkan ruang 
ber-aC. Cukup patung Durna seb-
agai penyemangat dalam latihan.”

tampak kening Pak Dhe Mali 
berkerut. Saya tidak tahu kerutan 
itu pertanda bingung, menyesal, 
atau yang lain. Yang jelas, tanpa 
berkata-kata ia berdiri meninggal-
kan saya sendirian. 

 “Lho, mau ke mana, Pak Dhe?”

EPILOG

EkaLaWIYaN tIDak MEMBUtUHkaN kaMPUS YaNG 
MEGaH UNtUk MENJaDI PEMaNaH ULUNG.

OLEH MukH DOyIN
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unnes.ac.id
tak ada liburnya
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